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Amb el Borriana Alive, el festival d'arts escèniques 
Seu-te i sis dies de festejos taurins

Misericòrdia 2021, amb 
una programació plena 
d'espectacles musicals, 

taurins i culturals

Borriana va celebrar la setmana de 
la festivitat de la patrona, la Mare 
de Déu de la Misericòrdia, amb 

una programació plena de música, arts 
escèniques, festejos taurins i tot tipus 
d'activitats culturals, des del divendres 
3 al diumenge 12 de setembre.

Aquest 2021 han destacat esdeveni-
ments com el festival Borriana Alive, 
el cicle de teatre Seu-te, la fira taurina 
o exposicions, concursos i castells de 
focs artificials.

Per segon any consecutiu, segons va 
explicar l’alcaldessa, Maria Josep Sa-
font, “hem impulsat una programació 
variada per a diferents públics i amb la 
intenció d’evitar els tradicionals actes 
massius i les aglomeracions per a po-
der complir amb la seguretat sanitària 
i la normativa del moment”.

D'aquesta manera, va destacar que 
les propostes culturals i els esdeveni-
ments amb control d'aforaments “han 
suposat el nucli central d'aquesta Mi-
sericòrdia que, encara que no ha sigut 
la festa d'abans de la pandèmia, sí que 
ens ha permès celebrar l'arribada de 
setembre amb totes les mesures sa-
nitàries”.

 



PROGRAMACIÓ
A més de les tradicionals activitats reli-
gioses en honor a la Misericòrdia, com la 
missa Major del dimecres 8 de setem-
bre a la Basílica d’El Salvador, en què 
varen participar bona part de la corpo-
ració municipal, la Reines Falleres, Elena 
Pastor i Julia López, acompanyades per 
l'alcaldessa, i els principals responsa-
bles dels cossos de seguretat.

Després de l'ofici, els representants 
municipals i les Reines Falleres, des de 
la porta de l'Ajuntament i amb el públic 
en general, van gaudir del llançament 
de carcasses com a anunci a tota la po-
blació del dia de la patrona. Posterior-
ment, van assistir al vi d'honor oferit 
per les Dames de la Misericòrdia en la 
seu social de la Caixa Rural de Borriana.

Enguany, encara que la tradicional i 
emotiva processó no va desfilar tam-
poc pels carrers de la ciutat, es va 
comptar amb dos espectacles de focs 
artificials amb motiu de la celebració 
del dia de la patrona de la ciutat, per-
què els veïns i veïnes pogueren gau-
dir-los des de sa casa.

D'altra banda, el dissabte 4 de matí va 
tindre lloc el concurs de la tradicional 
pesca al rall, a la platja de l'Arenal, i 
aquell mateix dia de vesprada, el CMC 
la Mercè va acollir la visita a la Casa 
dels Gegants i Cabuts.

BORRIANA ALIVE
En l'apartat musical, la ciutat va vibrar 
novament amb els concerts del festival 
Borriana Alive, que va portar als esce-
naris de les pistes d'atletisme del com-
plex esportiu de Llombai artistes de la 

nyat de Tatiana Javaloyes com a telo-
nera local. El diumenge 5 va ser el torn 
de Rulo i La Contrabanda, i els va pre-
cedir el grup de Borriana Black London.

El següent cap de setmana, va agafar 
el testimoni Miss Caffeina, el diven-
dres 10, acompanyada de la cantant 
local Andrea Alcalá i el seu guitarrista 
Fernando Redondo, i va tancar el fes-
tival el dissabte 11 Lola Índigo, que va 
tindre com a teloners els borrianencs 
Trébede.

ARTS ESCÈNIQUES
El festival d'arts escèniques Seu-te va 
repetir per segon any, i va omplir, del di-
vendres 3 al diumenge 5 de setembre, 
la plaça Josep Iturbi de teatre i dansa 
amb dos obres cada dia, una vesperti-

talla de Maria Arnal i Marcel Bages o 
Lola Índigo.

El dissabte 4 el duo compost per Arnal 
i Bages va pujar a l'escenari acompa-

Continua en la pàgina següent
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na, dedicada al públic més infantil, i una 
altra nocturna, de companyies locals i 
de la Comunitat Valenciana. La Glüps 
en Concert!, The Incredible Box, Pensa en 
Wilbur, Set-Up!, Android i Mr. Blue Sky.

FIRA TAURINA
En relació als tradicionals festejos tau-
rins, del 4 al 12 de setembre en el recinte 
instal·lat en el solar de l'antiga pelaora, es 
van donar cita els aficionats al bou en ac-
tivitats com ara un concurs de ramaderi-
es, vaques, bous embolats o bous braus.

Es va comptar amb bous i vaques de Ce-
bada Gago, Miguelín, Martín Lorca, Mon-
tes de Oca, Hermanos Domingo Camac-
ho, Torrealta, Salvador Domecq, Arcadio 
Albarrán, Celestino Cuadri, la Espuela, 
Hermanos Infantes, Jaime Tárrega Lucas, 
Germán Vidal, Capota i Miguel Parejo.

EXPOSICIÓ DE CARROSSES
Borriana va tancar el segon i últim cap 
de setmana de la Misericòrdia de 2021 
amb concerts, festejos taurins i una 
exposició de carrosses com a mostra 
al·lusiva i en substitució de la tradicio-
nal batalla de flors, que no s'ha pogut 
organitzar enguany a causa de la situ-
ació sanitària.

El diumenge dia 12, tres grans carros-
ses van ocupar la plaça Major, com a 
epíleg de les festes de setembre, amb 
la finalitat d’apropar als visitants un 
dels aspectes més destacats de la ba-
talla de flors amb què tradicionalment 
es tanca la Misericòrdia, perquè la ciu-
tadania poguera comprovar de prop 
com estan elaborades i contemplar la 
seua laboriositat i majestuositat.

BALANÇ FESTES
La regidora de Festes, Lluïsa Monfer-
rer, ha fet una valoració general “molt 
positiva” de les activitats realitzades 
enguany en honor a la patrona, tant per 
la “gran participació” com per la “res-
ponsabilitat” demostrada pel públic en 
els diferents actes, i va fer referència a 
l'absència d'incidències, “pràcticament 
inexistents” durant els deu dies.

Monferrer també ha volgut agrair la 
col·laboració i el treball realitzat per 
la Comissió de Festes en els festejos 
taurins, així com a Via Publica i Policia 

Local i a les diferents empreses par-
ticipants per l'organització dels actes. 
Igualment, s'ha referit al “notable es-
forç” que enguany han fet les penyes i 
agrupacions i a “la seua implicació” en 
el compliment de la normativa”.

Segons ha destacat la responsable de 
Festes, el festival d'arts escèniques 
Seu-te ha comptat amb la participació 
de més de 500 persones, en l'apartat 
musical han assistit als concerts de 
Borriana Alive més de 1.000 persones 
i, respecte als tradicionals festejos tau-
rins en el recinte instal·lat en el solar de 
l'antiga pelaora, les sis jornades “han 
sigut un èxit rotund” de participació i de 
comportament de l'afició, amb una mit-
jana diària al voltant de 2.500 persones.

BALANÇ POLICIA LOCAL
Respecte al balanç de la Policia Local 
durant les festes de la Misericòrdia, cal 
destacar les 308 intervencions, tant 
relacionades directament amb les ac-
tivitats a l’entorn de la celebració de la 
festivitat, com altres serveis ordinaris. 
No obstant això, al llarg de la setma-
na es va constatar un descens gene-
ralitzat en la majoria d’indicadors en 
comparació a les últimes festes, les de 
2019, ja que en 2020 la situació sani-
tària va impedir que es realitzaren.

L'alcaldessa ha assegurat que, a pesar 
de l'informe estadístic de les actua-
cions, la Policia Local reflecteix que la 
majoria dels veïns i veïnes de Borriana 
han xalat d'aquesta setmana de ma-
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nera “respectuosa i responsable”, encara que sí que s'han 
hagut de lamentar “algunes molèsties generades a una part 
del veïnat que s'han tractat de minimitzar al màxim”.

Referent a aquests fets, Maria Josep Safont ha agraït a la 
Policia Local “el seu treball constant per a evitar i reduir en 
gran mesura els conflictes i accidents derivats d'aquest con-
text festiu”. A més, enguany no s'ha arribat a clausurar cap 
local, ja que tots han complit amb els requeriments fets pels 
agents, i tampoc s'ha realitzat cap denúncia als casals per 
incomplir l'ordenança municipal de convivència ciutadana ni 
el decret d'Alcaldia específic per a les festes.

L'exposició ‘Interior’ de Vicent Guerola 
obri les portes divendres 3 de setembre al 

CMC la Mercè
El pintor borrianenc presenta la seua obra a través de set vessants diferents, des de 

la pandèmia a la música, passant per sèries més personals

El Centre Municipal de Cultura la 
Mercè acull la inauguració d’Interior, 
divendres dia 3 de setembre a les 19 
hores, una exposició pictòrica del bor-
rianenc Vicent Guerola que es podrà 
visitar fins al 12 d'octubre.

La mostra consta de set blocs que 
es corresponen amb set vessants 
diferents de la producció de Guerola 
en què l'artista ha bolcat la seua in-
terpretació interior, de la qual tracta 
aquesta exposició. Els aspectes que 
mostra són els de natures mortes, 
viatges, pandèmia, sepulcre, músics, 

retrats i el titulat “personal”, basat en 
els records de l'autor.

Amb aquest nou projecte, l'artista 
local ha volgut eixir de l'anonimat i 
manifestar-se en aspectes concrets 
de la seua obra. Així, ha passat de ser 

només executor i reproductor de la 
realitat a ser intèrpret d'allò que su-
posa, dins del procés creatiu, fer-se 
partícip de l'obra, en què fa present 
un matís de compromís i opinió.

Al llarg de la seua dilatada trajectò-
ria, Vicent Guerola ha treballat di-
verses tècniques, com la pintura i la 
cartelleria, però a la que més temps 
ha dedicat i la que més ha perfeccio-
nat tècnicament és la del dibuix, que 
amb el seu traç, principalment al lla-
pis, ha arribat a aconseguir un estil 
hiperrealista. 

En relació a les ordenances municipals, sí que s'han incoat 
6 denúncies per causar sorolls i molèsties amb aparells de 
música, una per abocar porqueria a la via pública i una altra 
per ocupació de la via pública amb taules i cadires sense 
autorització. A més, s'han iniciat 3 butlletins per incomplir 
les mesures de prevenció contra la covid-19. Per contra, 
han augmentat els accidents de trànsit en un 87’5%, i han 
passat de 8 a 15. 

Així mateix, com explica el cap del cos policial, Francisco Ca-
talán, “com que enguany no s’han programat tants actes fes-
tius com abans de la pandèmia, ens hem pogut centrar en la 
realització de controls i altres tasques preventives”.

Per això, les denúncies de trànsit han augmentat de 57 a 95 
i s'ha passat d'instruir 5 atestats a 15, un augment de quasi 
el 67%. També han augmentat les denúncies per infraccions 
contemplades en la Llei orgànica de Protecció de la Segure-
tat Ciutadana, que han passat de 3 a 9. 
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Signatura d'adhesió presidida aquest matí per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, amb la participació de representants municipals i dels museus de València, 

Gandia, Xàtiva, Alzira i Cullera

Borriana se suma formalment a la Xarxa 
Valenciana de Museus Fallers

E l Museu Faller de Borriana ha 
signat l’adhesió al Protocol 
General d'Actuació de la Xarxa 

Valenciana de Museus Fallers i s’ha 
sumat formalment a la xarxa per a 
avançar en l'estudi, la difusió i la pro-
tecció de les Falles.

En l'acte de la signatura d'adhesió, 
presidit per l'alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, han participat 
també el regidor de Cultura i Patrimo-
ni, Vicent Granel, la regidora de Falles 
i presidenta de la Junta Local Fallera, 
Sara Molina, el president de la Fede-
ració de Falles de Borriana, Salvador 
Doménech, i els representants de di-
ferents museus que formen juntament 
amb Borriana la Xarxa Valenciana de 
Museus Fallers, concretament de Va-
lència, Gandia, Alzira, Cullera i Xàtiva.

L'alcaldessa ha mostrat la seua satisfac-
ció que Borriana forme part d'aquesta 
iniciativa i ha manifestat la voluntat del 
govern municipal de “col·laborar en la re-
alització d’un treball en comú que puga 
donar una resposta de manera eficient 
per a la preservació del patrimoni cul-
tural faller” i d'aquesta forma, ha afegit, 
“aconseguir entre tots una reconeguda i 
prestigiosa xarxa en què el compromís, 
la solidaritat i la col·laboració siguen els 
instruments per a impulsar i preservar el 
llegat de la festa fallera”.

Per a Vicent Granel, formar part de la 
xarxa Valenciana de Museus Fallers 
suposa “sumar esforços, coordinar 
iniciatives, aprofitar sinergies en el 
desenvolupament dels treballs d'es-
tudi, investigació, catalogació, difusió i 
interpretació”, i també “contribuir man-
comunadament a la protecció, pro-
moció i difusió del patrimoni cultural 
faller. A més de fer dels museus focus 
no solament de conservació, sinó per 
a emanar activitat a l’entorn del patri-
moni cultural festiu valencià".

Es tracta, ha argumentat el regidor de 
Patrimoni, de dinamitzar els projectes 
museístics i museològics “des d'un 
punt de vista global, i estar connectats 
entre tots i ser depositaris de tots els 
elements que conformen i generen la 
dimensió de la festa de les falles a tra-
vés de la col·laboració, la participació, 
l'anàlisi, la reflexió i el diàleg”.

Granel també ha recordat que en 
aquests moments l'Ajuntament 
està immers en el procés perquè el 
Museu Faller siga catalogat per la 
Conselleria de Cultura com a mu-
seu permanent, ja que “pensem que 
complim totes les condicions per a 
aspirar a tindre la màxima catego-
ria museística i així poder accedir a 
moltes més d'ajudes”.

Per part seua, Sara Molina ha subratllat 
el “caràcter satíric” de les Falles i la seua 
transcendència per “les característiques 
tradicionals i el treball artesanal” i per-
què, a judici seu, “genera valors d'identi-
tat i garanteix el foment i la transmissió 
intergeneracional”. En aquest sentit ha 
valorat la seua importància com a “llegat 
ancestral i intergeneracional” i, per tant, 
ha mostrat el seu propòsit de “difondre 
l'organització de la festa i l'activitat cul-
tural dins de les possibilitats de l'àmbit 
d'actuació municipal”.

A més, ha indicat que la preservació del 
patrimoni cultural festiu dels valenci-
ans i les valencianes és una qüestió 
fonamental en el manteniment de les 
Falles com a Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat per la Unesco. 

MUSEU FALLER



Finalitzen les obres de l'Oficina d'Atenció i 
Informació de la Seguretat Social (CAISS)
L'alcaldessa ha visitat les obres de reforma de l'edifici de l'antic ambulatori al carrer 
València per a la reubicació i concentració dels Serveis Socials municipals i el CAISS

L es obres de condicionament i re-
forma de l'edifici de l'antic ambu-
latori del carrer València, per a la 

reubicació i concentració dels Serveis 
Socials municipals i de l'Oficina d'Aten-
ció i Informació de la Seguretat Social 
(CAISS) de l'Institut Nacional de la Se-
guretat Social, avancen d’acord amb 
els terminis previstos i ja ha començat 
a funcionar el CAISS en les noves de-
pendències, segons ha anunciat l'alcal-
dessa de Borriana, Maria Josep Safont, 
en la visita realitzada.

El trasllat del mobiliari es va realitzar 
el dijous 9 de setembre, per a quedar 
instal·lats i a l'endemà començar a do-
nar el servei en les noves instal·lacions, 
que compten amb una entrada inde-
pendent pel pati, que quan finalitze 
tota l'obra serà un jardí.

Maria Josep Safont, que ha supervi-
sat el final d'obres acompanyada de la 
regidora delegada d'Hisenda, Cristina 
Rius, el tercer tinent d'alcalde, Vicent 
Granel, la secretària provincial de la 
Seguretat Social i l'arquitecte munici-
pal ha explicat que les obres de la part 
destinada al CAISS ja han finalitzat.

Durant la visita, Maria Josep Safont 
ha destacat que les obres, adjudi-
cades a Urbamed Infraestructu-
res SL, amb un pressupost global 
d'1.415.077 euros, “van a bon ritme” 
i la previsió és que a final d'any s’aca-
ben els treballs de la resta de l'edifici 

destinat als Serveis Socials munici-
pals.

Igualment, ha recordat que aquesta 
“important” reforma és una actuació 
cofinançada al 50 per cent pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regio-
nal (Feder), en el marc de l'Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat (Edusi) del Programa Operatiu 
de Creixement Sostenible.

Amb la transformació, ha ressaltat, es 
complirà amb l'objectiu de “millorar les 
instal·lacions de l'antic edifici i revisco-
lar i dinamitzar l'entorn de la zona ur-
banística de la Bosca, a més d’acabar 
amb la provisionalitat de les deficients 
dependències dels Serveis Socials ac-
tuals per a situar-los en un modern i 
renovat edifici que concentrarà i millo-
rarà altres serveis d'atenció al públic”.

Pel que fa a la intervenció, l'alcaldes-
sa ha explicat que inclou la reforma 
completa de l'edifici preexistent que 
ocupa una parcel·la amb una superfície 
de 879m², conservant l'estructura, co-
bertes i parcialment els tancaments. 
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L'execució dels treballs suposa una inversió d'un poc més de 142.500 euros, 
subvencionats en gran part per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

(Ivace)

Els treballs contemplen també un carril bici al llarg del carrer Argila per a connectar 
amb el ja existent en la CV18

S’inicien les obres per a remodelar l'àrea 
industrial de la carretera de Nules

L'Ajuntament ha començat avui les 
obres per a la millora, modernit-
zació i dotació d'infraestructures 

i serveis en l'àrea industrial de la car-
retera de Nules. Un projecte que con-
templa també un carril bici al llarg del 
carrer Argila per a connectar amb el que 
ja existeix en la CV18, per a fomentar 
la mobilitat sostenible en els desplaça-
ments al polígon.

L'execució dels treballs de remode-
lació suposen una inversió d'un poc 
més de 142.500 euros, subvencionats 
en gran part per l'Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (Ivace). Al-
hora, compten amb 30.365 euros pro-
cedents de romanents de tresoreria 
municipal del 2020. A més, també es 
preveu ampliar la secció de la carretera 
de Nules en 2,5 metres d'ample amb la 
construcció d'un mur de formigó armat 

entre el carrer del Quars i la rotonda de 
la Joya per a poder enllaçar la via ciclista 
prevista, a través del camí les Monges, 
fins al vial autonòmic.

Segons ha indicat el regidor d'Urbanis-
me, Bruno Arnandis, aquestes obres 
adjudicades a Becsa SA i amb un ter-
mini d'execució d'aproximadament 
tres mesos, suposaran “potenciar i 
afavorir la implantació de noves in-
dústries que reactiven l'activitat eco-
nòmica, així com millorar la productivi-
tat de les empreses que existeixen en 
l’àrea industrial”.

Amb aquesta iniciativa es pretén a més, 
ha assenyalat, d'una banda, garantir “la 
seguretat de les indústries i de les per-
sones usuàries” i, alhora, emparar “la 
seguretat viària i l'adequada mobilitat 
de vianants i vehicles”.

A través del projecte, ha precisat Ar-
nandis, es dota la zona de la carretera 
de Nules de senyalització i identifica-
ció dels carrers, de més aparcaments, 
de nous accessos, de passarel·les per 
als vianants i s'ampliaran vials. Tam-
bé es milloraran les zones verdes i es 
crearà una ferramenta web amb in-
formació de la zona industrial acces-
sible en Ivace, igual que es preveu la 
implantació de sistemes de gestió de 
residus.

A més, Bruno Arnandis ha afegit que 
es millorarà la seguretat del polí-
gon amb la implantació de càmeres 
de control de trànsit connectades al 
servei de Policia Local, i també amb 
serveis contra incendis. Així mateix, 
s'optimitzarà l'enllumenat públic, 
amb mesures d'eficiència energètica 
o energies renovables. 

URBANISME



Retorn a les aules sense incidències per a 
més de 5.500 alumnes

Més de 5.500 alumnes d'In-
fantil, Primària, Secundària i 
Batxillerat van començar de 

forma escalonada i sense incidències 
el curs escolar 2021-2022 en els cen-
tres educatius de Borriana, segons ha 
explicat el regidor d'Educació, J. Ramon 
Monferrer.

“La normalitat i la seguretat”, així com 
l'ús preceptiu de mascareta per al pro-
fessorat i l'alumnat, ha estat la “tònica 
generalitzada” en l’inici del nou curs i 
en la reobertura de tots els centres 
escolars borrianencs, ha indicat el re-
gidor.

Per a evitar aglomeracions, ha preci-
sat el responsable municipal d'Educa-
ció, les entrades d'escolars als centres 
educatius s’han realitzat de forma gra-
dual i per diferents accessos, igual que 
les eixides, tal com estava previst. Així 
mateix, l’ús dels patis i zones esporti-
ves es realitza en horaris escalonats, 
amb les mesures necessàries i la se-
guretat que reforça la Policia Local de 
Borriana a la porta dels col·legis.

Monferrer ha reiterat la plena confi-
ança en “el treball i la capacitat dels 
equips directius dels centres educatius 
de Borriana”, i també en “la implicació 
i responsabilitat de tota la comunitat 
educativa” que han preparat i adap-
tat els seus centres per a fer front a la 
nova situació sanitària, d'acord amb els 
protocols d'actuació remesos des de la 
Conselleria d'Educació i la Conselleria 
de Sanitat.

El regidor d'Educació ha aprofitat 
aquest començament del curs escolar 
per a agrair a tots els membres dels di-
ferents sectors educatius “l'esforç i la 
dedicació que ha significat per part de 
la comunitat escolar mantindre la nor-
malitat durant tot el curs passat en els 
col·legis i instituts de Borriana”.

En referència a les xifres del curs esco-
lar, ha concretat que en els 10 Centres 
d'Ensenyament d'Infantil i Primària 
del municipi, l’alumnat que ha inici-

at el nou període escolar s’aproxima 
als 3.000 alumnes, dels quals prop 
de 1.000 són d'Infantil i al voltant de 
2.000 de Primària. En els sis centres en 
què s'imparteix Secundària han sigut 
1.945 alumnes els que han començat, 
mentre que en els tres centres en què 
s'imparteix Batxillerat han començat 
les classes 452 estudiants.

L'alumnat de Cicles Formatius, d'Escola 
d'Adults, d'FP Bàsica i Educació Infan-
til de primer cicle que inicien el curs en 
altres dates, sumen 250 alumnes més, 
i a la secció de Borriana de l’EOI Plana 
Baixa acudiran 250 persones més, fins 
a arribar als prop de 5.850 alumnes en 
tot el municipi.

COORDINACIÓ
Previ a l’inici del curs, l'Ajuntament de 
Borriana va convocar una nova reunió 
de coordinació presidida per l’alcal-
dessa, Maria Josep Safont, entre les 
direccions dels centres educatius i els 
departaments de Pediatria dels cen-
tres de Salut de Borriana, per a posar 
en comú, resoldre dubtes i actualitzar 
els protocols, en el context actual de la 
pandèmia per coronavirus, després de 
les vacances d’estiu.

Safont va posar en valor l'escassa in-
cidència de la pandèmia en la pobla-

ció escolar del municipi el passat curs 
2020-21 i, sobretot, en contagis d'ori-
gen escolar”, gràcies “al gran esforç 
realitzat pels serveis sanitaris del mu-
nicipi i els equips directius i docents de 
tots els centres educatius de la ciutat, 
en els diferents nivells, des d'Infantil a 
Batxillerat i Cicles, passant per Perso-
nes Adultes, Martí de Viciana i Educa-
ció Especial”.

També va anticipar les “bones expecta-
tives en el retorn a les aules, per l'avanç 
en la vacunació, després d'un curs es-
pecialment difícil i un estiu complicat 
amb repunts de contagis”.

En la reunió, en què van participar 
representants dels 12 col·legis i ins-
tituts del municipi, de les escoles 
infantils, dels centres d'Educació Es-
pecial i de Persones Adultes i el CMA 
Rafel Martí de Viciana, a més dels 
departaments de Pediatria dels Cen-
tres de Salut, va quedar clar que els 
centres educatius compleixen estric-
tament les mesures sanitàries i es-
tan jugant un paper primordial en el 
control de la pandèmia, ja que garan-
teixen la localització en espais segurs 
de la població infantil i juvenil, i així 
ho han manifestat els representants 
dels centres educatius i dels centres 
de Salut. 

EDUCACIÓ
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L'Ajuntament ampliarà enguany el cementeri 
municipal amb 176 nínxols addicionals

Els nous nínxols se sumen als 140 que el consistori va incorporar l'any passat en la 
primera fase de les obres d'ampliació

E l govern local ampliarà el ce-
menteri municipal amb la 
construcció de 176 nínxols ad-

dicionals i urbanitzarà la zona corres-
ponent a l'àrea d'actuació. Aquesta 
obra se sumarà a l'execució l'any pas-
sat de la primera fase dels treballs 
d'ampliació del cementeri que va su-
posar en el seu moment la incorpora-
ció de 140 nínxols nous.

Les obres, adjudicades a la mer-
cantil Consbe SL per un import de 
136.402,96€ (IVA inclòs) i un termini 
d'execució de 3 mesos, van començar 
l’1 de setembre després de la signatu-
ra de l'acta de replanteig amb el projec-
te d'obra redactat per Durán Moreno 
Arquitectos SLP.

Segons ha explicat el regidor de Ce-
menteri, Hilario Usó, les obres com-
prenen els treballs necessaris per a 
la construcció de 176 nínxols dividits 
en dos blocs longitudinals de 92 i 84 
nínxols, respectivament. A més, inclo-
uen els treballs d'urbanització, amb la 
creació dels carrers i les zones verdes, 
i també la xarxa de clavegueram i aigua 
potable, així com el tancament i els ac-

cessos d’aquesta zona annexa al recin-
te actual i l'ampliació de la instal·lació 
de videovigilància.

L'ampliació d'aquesta fase de la ur-
banització se situa en una àrea de 
518,14m² dins de la qual es cons-
truiran els dos blocs de nínxols amb 
146,56m² de superfície conjunta, amb 
una superfície per al bloc 1 de 76,56m² 
i de 70m² la del bloc 2.

Per als nínxols, ha indicat Hilario Usó, 
s'ha plantejat la solució d’estructures 
prefabricades per “la rapidesa en la col-
locació i el correcte compliment de la 
normativa”. L’acabat final del mur que 
l'envolta, ha precisat, “es realitzarà a 
base de morter monocapa fi blanc”, i es 
disposarà també d'una volada d'acer 
inoxidable sobre els nínxols en la cara 
sud per a “aportar ombra en les hores 
de més calor i protegir-los contra les 
inclemències de l’oratge”.

Així mateix, les obres contemplen les 
demolicions prèvies necessàries per 
a l'execució de l'obra, que consistiran 
principalment en l’adequació de la tan-
ca que comunica amb la següent fase a 
executar, també es procedirà a l'elimi-

nació de la capa vegetal per a poste-
riorment rebaixar la parcel·la.

Per al drenatge correcte de les escor-
renties superficials procedents de plu-
ges, segons ha indicat el responsable 
municipal, s'ha configurat un sistema 
de pendents en el paviment acabat, de 
manera que es pretén “desaiguar a les 
jardineres repartides per tota la super-
fície de la parcel·la”.

En cas de fortes precipitacions, en què 
la capacitat d'infiltració de les zones 
verdes es poguera vore superada, ha 
precisat, s'ha disposat una xarxa de 
canonada dren perforada de diàmetre 
125mm recoberta de grava drenant, 
en les mateixes jardineres, per a “ca-
nalitzar l'excés d'aigua del terreny sa-
turat i abocar-la a la séquia que hi ha 
adossada al cementeri actual”.

La xarxa d'aigua potable proveirà les 
fonts i les preses d'aigua instal·lades 
en el corredor central de l'actuació, a 
partir del punt de connexió a la xarxa 
municipal, en què es crearà una xarxa 
principal formada per una canonada de 
PVC de diàmetre 60mm, que es repar-
tirà en dos xarxes secundàries. 

CEMENTERI



Ajuntament i Generalitat exposen a l'associació de veïns de la Serratella l'avanç del 
Pla Especial de la Marjaleria i les possibilitats per a la regularització dels habitatges a 

través de la minimització d'impacte ambiental

Nous avanços en la regularització 
d'habitatges de la marjaleria

El director general d'Urbanisme 
de la Generalitat Valenciana, Vi-
cente Garcia Nebot, acompanyat 

pels regidors de l'Ajuntament de Borri-
ana d'Urbanisme, Bruno Arnandis, de 
la Zona Marítima, Vicent Aparisi, i el 
tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel, 
s'han reunit novament amb l'associ-
ació de veïns de la Serratella de Bor-
riana per a explicar l'avanç del Pla de 
la Marjaleria i exposar les possibilitats 
per a la regularització dels habitatges 
a través de la minimització d'impacte 
ambiental.

Segons han destacat Aparisi i Arnan-
dis, es tracta “d’encarar el procés de 
regularització dels habitatges amb 
les persones afectades a través d'un 
pla de minimització individualitzat”, i 
han assegurat sobre aquest tema que 

significa un nou avanç, “s'està progres-
sant i ja està més a prop”.

En el transcurs de la reunió s'han plan-
tejat propostes “efectives i realistes” 
que poden servir per a reordenar la 
zona, i possibiliten la regularització de 
les construccions i la suspensió dels 
procediments sancionadors.

També s'ha abordat l'actuació recollida 
en l'actual normativa, atesos els can-
vis de la Llei d'Ordenació del Territori, 
Paisatge i Urbanisme (LOTUP), a pesar 
que el sòl estiga classificat com a no 
urbanitzable, i s'ha indicat que el pro-
cés d'urbanització especial pot desen-
volupar-se en fases.

Igualment, se'ls ha informat de la via 
alternativa de regularització d'habitat-
ges en el Pla Especial de la Marjaleria, 

a través d’un pla individualitzat que 
seria més ràpid d'aconseguir. Sempre 
tenint en compte que el procés de re-
gularització hauria de ser assumit ín-
tegrament per cada persona afectada, 
quant a redacció, permisos, etc.

Al mateix temps, els representants de 
l’associació han exposat les seues in-
quietuds i han pogut resoldre els seus 
dubtes sobre el tema per a després 
traslladar i assessorar els seus asso-
ciats sobre l’assumpte.

En la trobada, també s'han posat en 
valor les actuacions realitzades en 
la marjaleria des de l'Ajuntament de 
Borriana en els últims cinc anys, prio-
ritzant les actuacions antiinundacions 
i l'adequació de camins, o de regene-
ració de la costa per part del Govern a 
instàncies del consistori. 

MARJALERIA
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Vicent Aparisi retrau a l'alcalde de Nules “la falta d'interès” per millorar el camí de la 
Ratlla i l'acusa de desatendre el seu compromís

Li exigeix que assumisca la meitat de la reparació del camí rural que li correspon, tan sols 
3.584 euros del total de 7.169 euros

L'Ajuntament de Borriana reclama al de 
Nules que assumisca les despeses que li 
corresponen pel manteniment del camí 

rural comú de la Ratlla

E l regidor de la zona Marítima i 
Serveis Públics de l'Ajuntament 
de Borriana, Vicent Aparisi, ha 

criticat el “desinterès i l’abandonament 
reiterat” de l'alcalde de Nules, David 
Garcia, en relació al condicionament i 
la pavimentació del camí de la Ratlla 
entre Nules i Borriana, en el tram afec-
tat de camí que va a la mar, compartit 
entre les dos localitats.

Segons ha explicat Aparisi, els munici-
pis de Nules i Borriana, de comú acord, 
es van comprometre fa quatre anys a 
reparar aquest camí rural en anys al-
terns cada municipi. Tanmateix, ha si-
gut l'Ajuntament de Borriana el que en 
els últims anys ha hagut de realitzar les 
obres per la “negligència i la deixadesa” 
de l'alcalde de Nules.

Enguany es va decidir que cada consis-
tori assumiria la meitat de la reparació 
del camí rural segons el projecte de 
redacció i la direcció d’obres realitzat 
i assumit per Borriana, que ascendeix 
a un cost total de 7.169 euros (IVA in-
clòs) i, per la seua part, Nules es com-
prometia a realitzar el document, ti-

pus conveni, en què cada Ajuntament 
abonaria la seua part corresponent de 
3.584 euros.

No obstant això, ha manifestat Apa-
risi, després d'avisar l'Ajuntament de 
Nules ja al mes de juny perquè assu-
mira el seu compromís, i després de 
licitar i adjudicar les obres a l'empresa 
contractista, Becsa, el consistori veí 
segueix sense respondre, si més no, 
als requeriments efectuats, per la qual 

cosa ha lamentat, “pel que sembla, 
serà de nou l'Ajuntament de Borriana 
el que haurà de mamprendre i assumir 
els costos de les actuacions de man-
teniment i millora, perquè l'alcalde de 
Nules segueix sense complir el que es 
va acordar”.

“Des de l'Ajuntament de Borriana –
ha precisat Aparisi– estem treballant 
i realitzant un esforç important per a 
reparar els camins rurals que es troben 
en mal estat i no deixarem de millorar 
el camí la Ratlla per falta d'interès i de 
col·laboració del consistori veí”.

Les actuacions de millora i adequa-
ció del camí de la Ratlla, entre Nules i 
Borriana, corresponen a 125m lineals 
de carretera i tenen un cost de 7.169 
euros (IVA inclòs), raó per la qual cada 
Ajuntament ha de pagar 3.584,85 eu-
ros i es realitzen tots els anys per a evi-
tar el deteriorament i el mal estat del 
camí rural, a petició dels veïns i veïnes 
de la zona. 

LA RATLLA



Per a posar el focus en les necessitats que tenen els pobles

La Diputació celebra a Borriana la primera 
reunió amb alcaldes prèvia a l'elaboració 

dels pressupostos de 2022

La Diputació de Castelló va iniciar a Borriana la sèrie de 
sis reunions comarcals de treball en la província amb 
alcaldesses i alcaldes, prèvies a l'elaboració dels pres-

supostos de 2022, en una trobada a la Llar Fallera amb els 
vint primers edils de la Plana Baixa.

La reunió es va iniciar amb unes paraules de benvinguda de 
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, en què va mos-
trar la seua satisfacció pel fet que la reunió se celebrara en 
el municipi. Durant la intervenció va valorar positivament la 
proximitat de què està fent gala l'equip de govern provincial 
en un temps tan difícil com l’actual. A més, va afegir que en-
cara que és lògic que s’aplique una discriminació positiva a 
favor dels pobles més xicotets, va recordar que "els pobles 
amb més habitants també han de ser escoltats per la Di-
putació, perquè les persones que hi viuen, igualment, tenen 
problemes que han de ser abordats".

El president de la Diputació, José Martí, va destacar a 
Borriana que en 2021 l'equip de govern progressista ha 
triplicat àmpliament la transferència de fons als ajun-
taments i entitats dels municipis de la Plana Baixa res-
pecte a 2019, en passar de 3,7 a 12,4 milions d'euros. 
Un increment de quasi nou milions d'euros que respon 
a l'estratègia marcada pel mateix Martí "d’empoderar 
i enfortir els ajuntaments, estar al costat de les seues 
alcaldesses i alcaldes, i també de les seues veïnes i ve-
ïns". Són xifres que previsiblement augmentaran abans 
que finalitze el present exercici, un camí s'executen els 
fons de municipis turístics i algunes ajudes que estan 
pendents de resoldre.

La de Borriana va ser la primera de les sis reunions amb al-
caldesses i alcaldes de les comarques de Castelló, prèvies a 
l'elaboració dels pressupostos de la Diputació per a 2022, 

sessions que es convoquen per a escoltar les necessitats i 
el sentir del municipalisme de la província".

Els edils van formular algunes peticions al president, com 
ara com actuar contra el problema del cotonet i en matè-
ria de transport i mobilitat a la comarca de la Plana Baixa. 
També han sol·licitat ajudes per a la contractació de personal 
tècnic per als ajuntaments, per al desenvolupament de pro-
jectes i accions que ajuden a augmentar el parc d'habitatges 
als pobles d'interior.

Altres demandes dels edils han sigut la simplificació dels 
processos burocràtics per a la tramitació i concessió d'aju-
des i afavorir l'existència de serveis mancomunats entre 
municipis pròxims que permeten oferir el millor servei pos-
sible a la ciutadania. 

CIMERA DIPUTACIÓ
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Cessió gratuïta de la Generalitat de la plaça 
encara sense nom de la Bosca

El consistori avança en el projecte de millora de l'entorn del barri de la Bosca

L'Ajuntament avança en el projecte 
de millora de l'entorn del barri de 
la Bosca, després d'aconseguir re-

centment la cessió gratuïta de la cone-
guda com a plaça sense nom, un espai 
propietat de la Generalitat que el con-
sistori ha aconseguit que li siga cedit.

Es tracta d'una plaça situada a l'interior 
d'un grup d'habitatges, qualificada com 
a zona verda i que s'estén sobre un so-
lar de 2.318 metres quadrats, sobre el 
qual ara, després de la municipalitza-
ció, es podrà treballar per a donar-li ús 
i regenerar l'entorn.

Aquesta municipalització de la plaça 
sense nom s'uneix a la ja tramitada 
amb anterioritat de la plaça Francisco 
Tomás y Valiente, ja inscrita des del 
mes d'agost passat en el Registre de 
la Propietat.

La regidora d'Inclusió, Maria Romero, 
ha posat en valor que les dos cessions 
són “indispensables” per a poder actu-
ar a nivell local en la regeneració global 
del barri de la Bosca”. I és que aquest és 
un projecte transversal en què treba-
llen de forma coordinada les regidories 

d'Urbanisme, Serveis Socials, Inclusió, 
i Via Pública.

Com ha explicat el regidor d'Urbanis-
me, Bruno Arnadis, “va ser arran de 
plantejar el Pla d'Acció per a la Rege-
neració Urbana i Social del barri de la 
Bosca que comencem a tramitar la 
cessió d'aquests espais, ja que no po-
díem actuar sobre ells perquè encara 
eren propietat de la Generalitat”. 

Amb aquest pla, l'Ajuntament pre-
tén canviar la fesomia i l'estigma que 
emmalalteix el barri la Bosca des dels 
anys 90, amb un projecte d'interven-
ció global a desenvolupar en diversos 
anys i que ja ha començat amb la cre-
ació d'un bulevard d'avingudes amb 
àmplies voreres i la renovació de les 
xarxes d'aigua potable, clavegueram i 
telefonia, alhora que s’han substituït 
les faroles i el mobiliari urbà de la zona.

Aquesta intervenció ja executada ha 
comptat amb una inversió de prop de 
700.000 euros cofinançada en un 50% 
pel Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (Feder) dins del Progra-
ma Operatiu de Creixement Sostenible 

i emmarcada en l'estratègia Edusi, 
amb l'objectiu d'afavorir la inclusió 
social i la regeneració urbana, i supo-
sa l'inici per a la regeneració global del 
barri la Bosca.

En relació als tràmits de cessió de la 
plaça, segons ha indicat Arnandis, “pel 
que sembla ja es van iniciar fa anys 
però mai es van arribar a culminar”, per 
la qual cosa, ha assegurat, “els vam 
posar en marxa novament”.

Per a Maria Romero, la celeritat amb 
què s'han tramitat aquests expedients 
per a la cessió de les dos places, a pesar 
fins i tot del canvi de direcció de l'Entitat 
Valenciana d'Habitatge i Sòl de la Gene-
ralitat (Evha), “és poc habitual entre ad-
ministracions, és per això que es tracta 
d’una mostra del compromís tant de la 
Generalitat com del Govern local per a 
dur a terme el Pla d'Acció per a la Bosca”.

En aquest sentit, la regidora d'Inclusió 
ha explicat que la col·laboració i la co-
ordinació municipal interdepartamen-
tal “pretén dur a bon port les accions 
plantejades per a la millora d'aquesta 
àrea de la ciutat, com ara licitar des de 
l'Ajuntament les obres de millora de 
la plaça, després que la mateixa Evha 
haja dut a terme diverses actuacions”.

Referent a això, el consistori té prevista 
una millora per valor de 94.000 euros 
d'aquesta plaça interior, que se situa 
dins dels habitatges que hi ha davant 
del col·legi Francesc Roca i Alcaide.

Cal recordar que aquestes actuacions 
se sumen a d’altres com la de la millora 
del carrer la Bosca amb la construcció 
d'un bulevard, l'adequació d'un solar 
per a aparcament darrere del col·legi, 
la sol·licitud en el marc del Pla Edificant 
de millores per al col·legi Roca i Alcaide 
i el desenvolupament d'altres iniciati-
ves d'inclusió, com el mural realitzat en 
la façana del CEIP o el pròxim projecte 
d'inclusió sociolaboral, que està pen-
dent de licitar-se. 

LA BOSCA



S’inicien les obres de perforació per a la 
construcció d’un pou d'aigua potable en 

les antigues escoles de Santa Bàrbara
El pou permetrà l'extracció d'un cabal d'aigua de fins a 4.000 m3 a l'any

L’Ajuntament ha començat els treballs 
de perforació per a la construcció del 
futur pou d'aigua potable a les Al-

queries de Santa Bàrbara, segons ha fet 
públic el regidor de la zona Marítima i Ser-
veis Públics, Vicent Aparisi, que ha mos-
trat la seua satisfacció perquè suposa “un 
pas decisiu per a l'execució de la captació 
d'aigües subterrànies i planta potabilit-
zadora” i perquè, “per fi, es faça realitat 
aquesta antiga demanda”.

Aparisi ha visitat, juntament amb la cap 
del departament de captacions i qualitat 
de l’aigua de Facsa, Belén Sánchez-Ru-
bio i el cap de Projectes i Obres de Facsa, 
Iñaki Elorza, l'inici dels treballs promo-
guts per l'Ajuntament per al proveïment 
i ús de l'aigua extreta. Les obres han si-
gut adjudicades a Facsa amb un pressu-
post de 124.459 euros i amb un termini 
d'execució al voltant de tres mesos.

El regidor ha recordat que la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer va auto-
ritzar la concessió d'aigua potable sol-
licitada per l'Ajuntament de Borriana 
per a la instal·lació d'un pou al pati de 
les antigues escoles de Santa Bàrbara.

La concessió, publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província, es va atorgar el 
6 de juny de 2020 per un termini de 
25 anys, i finalitzarà el 5 de juny de 
2045, cosa que, per a Aparisi, “satis-
fà una demanda de l'equip de govern 
actual que es remunta a 2015, en 
resposta a una de les antigues rei-
vindicacions de l'associació de veïns 
de Santa Bàrbara”.

El pou per a l'aprofitament d'aigües sub-
terrànies, proveïment i extracció d'aigua 
potable, tindrà un volum fins a 4.000 m3 
a l'any. Una infraestructura, ha assegurat 
Vicent Aparisi, que servirà per a “satisfer 
les necessitats d'aigua potable tant de 
les instal·lacions de les antigues escoles 
de Santa Bàrbara com dels veïns i les ve-
ïnes de la zona que vulguen arreplegar 
aigua apta per al consum humà”. 
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Va celebrar el seu patró, Sant Miquel Arcàngel, amb un acte institucional en què es va 
reconèixer la labor diària de la Policia Local i es van entregar les distincions per haver 

complit 25 anys de servei

La Policia Local concedeix la distinció 
de ‘Ciutadà Exemplar’ a títol col·lectiu al 
sector essencial de la distribució directa 

d'alimentació

La Policia Local de Borriana va viure 
el seu dia gran amb l'acte institu-
cional de celebració de la festivitat 

de Sant Miquel Arcàngel, patró de la 
Policia Local i de la Guarderia Rural de 
la ciutat. En l'acte es va reconèixer la 
labor diària de la Policia Local i es van 
lliurar les distincions individuals per les 
actuacions especials.

L'alcaldessa de Borriana i regidora 
delegada de Seguretat, Maria Josep 
Safont, i el comissari cap de la Policia 
Local, Francisco Javier Catalán, van 
passar revista en la plaça Major a la 
formació composta pels agents i les 
agents que conformen el cos de la Po-
licia Local, al costat dels de Guarderia 
Rural, com a homenatge conjunt al tre-
ball realitzat durant l'últim any.

Després, l'alcaldessa i alhora regido-
ra de seguretat i el comissari cap van 
lliurar com a reconeixement una placa 
i un pergamí a diversos efectius de la 
Policia Local de Borriana. Així, es van 
entregar distincions a aquells que han 
complit 25 anys de servei amb una tra-
jectòria professional excepcional i sen-
se que consten antecedents desfavo-
rables en el seu expedient personal, a 
l'oficial Javier Fabregat i als agents José 
Antonio Pérez, Ángel José Vázquez i Jo-
aquín Falcó, als quals se'ls ha proposat 
per a la concessió de la Creu al Mèrit 
Policial amb Distintiu Blanc per part de 
la Generalitat Valenciana.

A més, en l'acte també es va reconèixer 
públicament amb la distinció de "Ciuta-
dà Exemplar" a títol col·lectiu, al conjunt 
de persones que amb el seu treball han 
mantingut, durant l'època més dura de 
la pandèmia, la distribució directa d'ali-
ments als ciutadans, “amb llargues jor-

nades de treball, equipats d'incòmodes 
mesures de protecció, quan n'hi havia, 
però sempre amb valentia i sentit de la 
responsabilitat”.

Per això, enguany, s'ha agraït d’aques-
ta manera la tasca de les persones 
treballadores locals dedicades al sec-
tor essencial de la distribució directa 
d'alimentació, caixeres i caixers, i han 
arreplegat aquesta distinció represen-
tants de les treballadores i treballadors 
del sector a la ciutat, concretament de 
Mercadona, Consum, Aldi, Lidl, Charter, 
Más y Más, Associació de Comerciants 
del Mercat Municipal i la Federació de 
Comerç de Borriana.

També es va entregar la distinció com 
a Ciutadà Exemplar a títol individual a 
Miguel Leite, per la seua participació en 
l'actuació realitzada el passat dia 5 de 
desembre en evitar danys a les perso-

nes que es trobaven en l'habitatge in-
cendiat situat al carrer Santa Filomena 
núm. 15.

En la seua intervenció, l'alcaldessa 
s'ha sumat al reconeixement públic 
d'aquests col·lectius de la localitat, “per 
tot l'esforç i pel paper clau i moltes ve-
gades invisible que han realitzat per a 
ajudar els altres en aquesta situació 
d'emergència sanitària, social i econò-
mica, al mateix temps que els ha donat 
l'enhorabona i les gràcies per “tot el 
que heu fet per nosaltres”.

Igualment, Safont ha agraït a la Policia 
Local el seu “esforç, implicació i treball 
diari” i, particularment, s'ha referit “als 
treballs que desenvolupa en situaci-
ons especials, com en la pandèmia, 
per al manteniment i control en el 
compliment de les mesures higieni-
cosanitàries”. 

POLICIA LOCAL



Borriana sol·licitarà la declaració de Bé d'Interès 
Cultural per al jaciment de Torre d'Onda

L'Ajuntament treballa en la sol·li-
citud de declaració de Bé d'Inte-
rès Cultural del jaciment de Torre 

d'Onda, un dels més importants de la 
província de Castelló, que destaca per 
la gran riquesa dels materials ceràmics 
descoberts, molts dels quals són peces 
pràcticament completes, així com per 
la seua ubicació en la costa.

Es tracta d'un jaciment iber i romà que 
s'estendria des de la séquia del Rajolí fins 
al camí de la Serratella i des del carrer Gi-
rona fins a sobrepassar el carrer Berlús.

El regidor de Patrimoni, Vicent Granel, 
ha explicat la necessitat de protegir 
un jaciment amb la importància del de 
Torre d’Onda per a “poder treballar-hi 
amb total tranquil·litat i, sobretot, amb 
perspectiva de futur per a realitzar una 
excavació important”.

A causa de la gran importància 
d'aquest jaciment, l'Ajuntament, a 
través del Museu Arqueològic Muni-
cipal, prepara la documentació per a 
sol·licitar a la Generalitat Valenciana 
que el jaciment de Torre d’Onda i el 
seu entorn immediat siga considerat 
Bé d'Interès Cultural (BIC), figura legal 
que atorga la màxima protecció des del 
punt de vista urbanístic i patrimonial.

En l'actualitat, tota la zona comp-
ta amb protecció arqueològica, però 
aquesta nova figura legal de BIC per-
metrà donar la màxima protecció al 
jaciment, que avui es troba afectat per 
múltiples edificacions recents.

Així, dins dels futurs plans d'actuació 
es podria comptar amb la possibilitat 
de dedicar a zones verdes arqueològi-
ques les escasses parcel·les dedicades 
actualment al cultiu, i impedir noves 
edificacions en aquests espais.

EL POBLAT DE TORRE D’ONDA
El poblat marítim de Torre d’Onda es 
coneix des de fa quasi 500 anys grà-
cies als escrits dels diversos cronistes, 
ja que el citen en 1564 Martí de Viciana 
i en 1611 Gaspar Escolano. A principis 
del segle passat, diversos historia-

dors com Carlos Sarthou, Manuel Pe-
ris Fuentes, Tomás Utrilla o Norberto 
Mesado donen notícia d'importants 
troballes en el jaciment.

La zona en què es troba enclavat és una 
franja de marjaleria que s'estén para-
l·lela al cordó litoral de graves i arena, 
anomenat el Serradal. Enmig de les 
marjals formades pels afloraments de 
les aigües subterrànies que el Serradal 
impedia desguassar a la mar hi ha en-
cara una zona en què la crosta calcària o 
pinyó es troba més superficial, que crea 
una espècie de plataforma elevada.

Aquest va ser el lloc on es va assentar 
un antic poblat iber. Els arrasaments 
del sòl i els anivellaments per a la 
plantació dels tarongers van escam-
par les restes arqueològiques, moltes 
de les quals van ser llançades a la mar 
o aprofitades per a la construcció dels 
marges i de les alqueries.

Des del Museu Arqueològic de Bor-
riana, Norberto Mesado va realitzar 
diverses excavacions entre l'any 1968 
i 1993. Amb aquestes dades l'histo-
riador Ferran Arasa va formular una 
de les hipòtesis d'interpretació del 
jaciment amb dues fases o moments 
d'ocupació: una d'època romana repu-
blicana i una altra romana altoimperial.

A la primera correspondria un poblat 
marítim de certa extensió organitzat en 
dos o tres carrers paral·leles i amb habi-
tacions de dimensions reduïdes com a 

embarcador per a la navegació de cabo-
tatge, i també d'un lloc per a la reparació 
de vaixells. Podia tractar-se, doncs, d'un 
poblat mariner, punt d'atracció per a la 
navegació de cabotatge i reparació de 
vaixells, i centre comercial per a la im-
portació de productes itàlics, com ara el 
vi, i la seua distribució entre els poblats 
ibèrics i les incipients vil·les que anirien 
estenent-se per la Plana.

D'aquesta forma degué formar-se per 
les necessitats de l'intens trànsit comer-
cial que caracteritza l'etapa republicana, 
potser en la segona meitat del segle II, i 
va aconseguir el seu auge ja en els inicis 
del segle I aC. Posteriorment, i a la vista 
de la documentació arqueològica, es creu 
probable l'existència d'una vil·la romana 
de certa importància en aquest lloc.

D'altra banda, la campanya realitzada 
a finals de 2007 pel Museu Arqueològic 
Municipal va aportar interessants resul-
tats que d'alguna forma renoven i am-
plien els coneixements sobre la zona. Així, 
van aparèixer indicis d'una ocupació més 
antiga, potser de l'Edat de Ferro, amb 
ceràmica a mà o a torn lent en quantitat 
molt escassa, cimentacions de dos filades 
paral·leles de bolos i cudols possiblement 
orientades cap a sendes o camins, reco-
bertes per una fina capa de graveta.

En tots els casos aquest nivell es troba 
totalment arrasat i afectat per reguers 
i fosses emplenades principalment 
de material ibèric que bàsicament es 
compon d'àmfores i atifells menuts. 

PATRIMONI
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Estudi de geolocalització per a conèixer la 
ubicació de les fosses de la Guerra Civil
Es tracta d'una primera fase per a continuar amb la investigació en anys posteriors

L'Ajuntament de Borriana durà a 
terme un estudi de geolocalitza-
ció per a conèixer la ubicació exac-

ta de les fosses de la Guerra Civil que 
puguen haver-hi en el terme munici-
pal. Uns treballs que s'efectuaran en 
una primera fase, per a continuar més 
endavant amb la investigació sobre 
cadascuna de les fosses descobertes.

Amb aquest projecte, el regidor de Pa-
trimoni, Vicent Granel, explica que “el 
que es pretén és realitzar un inventari 
complet i detallat de les fosses comu-
nes de la Guerra Civil a Borriana, amb 
el doble objectiu de protegir el seu em-
plaçament i de plantejar futures inter-
vencions sobre inhumacions”.

El projecte compta amb una primera fase 
en què es realitzarà un estudi de localit-
zació de persones represaliades i fosses 
mitjançant la investigació en arxius locals 
i nacionals, com els de l'Exèrcit o l'Arxiu 
General de la Guerra Civil, conegut po-
pularment com l’arxiu de Salamanca. A 
més, es procedirà a la consulta de suma-
ríssims i altres fonts documentals, com 
ara arxius privats o hemeroteques.

Aquesta fase es complementarà amb 
un treball de camp intensiu amb fonts 

orals, enregistrament d'entrevistes i 
testimoniatges i recuperació de tota 
mena de documentació (gràfica, es-
crita o física) sobre les possibles víc-
times. D'aquesta manera es crearà un 
fitxer de familiars per a futures fases 
d'intervenció en la recuperació d'inhu-
macions.

La segona fase es durà a terme amb 
la redacció d'un projecte de prospecció 
geofísica per a l'actuació en les zones 
on, gràcies a la documentació recollida 
en la primera fase, es considere l'exis-
tència de fosses comunes. En aquesta 
exploració del subsòl es pretén do-
cumentar totes les característiques 
físiques de cada fossa per a preparar 
futures actuacions.

Granel ha explicat que “existeixen da-
des disperses que parlen d'un mínim 
d'una o dos fosses”. El calendari pre-
vist d'execució és de 9 mesos per a la 
primera fase de documentació i de 3 
mesos per a les campanyes de pros-
pecció geofísica.

En l'actualitat, Borriana no disposa 
de cap estudi en profunditat sobre 
les fosses comunes de la Guerra Civil 
al municipi, de tal forma que només 

se’n coneix l'emplaçament aproximat 
d'una, situada per referències orals, en 
la zona de l'actual cementeri municipal. 
També existeixen referències segons 
Patrimoni Nacional del trasllat d'una 
fossa (932/2009 CAST) al Valle de los 
Caidos. Les dades concretes de les dos 
són pràcticament inexistents, encara 
que sí que consta una gran quantitat 
d'afusellaments a Borriana entre els 
anys 1939 i 1942.

Com ha explicat Granel, “és essen-
cial documentar totes les fosses 
que puguen existir per a iniciar-ne 
de forma immediata un protocol de 
protecció per a evitar així la possible 
situació de desempara en què es pu-
guen trobar, cosa que comporta un 
fort risc d'alteració, deteriorament o 
desaparició”.

Segons els tècnics, la repercussió del 
projecte s'estén territorialment, a 
l'àmbit de la comarca de la Plana Baixa 
i del seu entorn immediat, ja que Bor-
riana comptava amb una presó d'alta 
capacitat, concretament l'exconvent 
dels mercedaris, que va arribar a al-
bergar entre 1.600 i 2.000 represaliats 
oriünds de diverses poblacions. 
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Maletes Coeducatives per als centres 
d'Infantil i Primària de la ciutat

L'Ajuntament ha repartit per quart any consecutiu les 
Maletes Coeducatives entre els centres escolars de la 
ciutat, una iniciativa per a treballar a les aules els valors 

relacionats amb la igualtat, l'equitat, la resolució pacífica de 
conflictes, la diversitat social, el respecte o l'ecologia.

El regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, i la regidora 
d'Igualtat, Maria Romero, es van reunir en la sala de plens de 
l'Ajuntament amb les coordinadores d'igualtat dels centres 
educatius i els van entregar les maletes per al curs 2021-
2022 per a les escoles.

D'aquesta manera, cadascun dels 10 centres d'Infantil 
i Primària de la ciutat i el CEE Pla d’Hortolans rebran una 
d'aquestes maletes amb material pedagògic adaptat als di-
ferents nivells, des dels 2 fins als 12 anys, i que contenen 
cinc contes, la base temàtica dels quals gravita a l’entorn 
de l'educació emocional, les famílies diverses, la igualtat de 
gènere o la diversitat afectiva.

A més, els maletins també inclouen altres materials per a il-
lustrar aquests temes a les aules, com un dossier amb infor-
mació per a treballar sobre els contes, fullets sobre llenguat-
ge inclusiu i informació de l'oficina Orienta de la Generalitat 
o rètols de punts violeta. “Es tracta d'una eina més sobre la 
qual treballar les noves maneres d'entendre la societat”, ha 
explicat Romero.

“Com a novetat, enguany s'uneixen al projecte els centres 
d'educació Infantil de primer cicle, que en col·laboració amb 
l’ADI han volgut sumar-se a aquesta iniciativa per a treballar 
en pro de la igualtat”, ha assegurat Romero.

Així, com ha explicat Monferrer, el projecte iniciat en 2018 
pel consistori es posa un curs escolar més en marxa per 
a “consolidar Borriana com una ciutat educadora, gràci-
es al treball de l’alumnat, pares i mares, AMPA i equips 
docents”.

Tant Monferrer com Romero han agraït “la implicació dels 
centres d'Infantil i Primària amb l'execució d'aquest projecte 
que tracta de construir una societat futura més inclusiva i 
justa des d'un format que tracta de ser atractiu per als xi-
quets i xiquetes”.

Aquest curs participen en la iniciativa els col·legis Illes Co-
lumbretes, Salesians Sant Joan Baptista, Vilafàtima, la Con-
solació, els CEIP Pare Vilallonga, Penyagolosa, Roca i Alcaide, 
Josep Iturbi, Novenes de Calatrava, Cardenal Tarancon i el 
centre d’educació especial Pla d’Hortolans.

El projecte pretén fer de les maletes un element motivador, 
que canvia cada any i que van rodant entre els diferents cen-
tres. Enguany s'han afegit més contes i un dispositiu USB 
amb materials de treball i consulta, així com micropíndoles 
en vídeo preparades per l’ADI per a facilitar la difusió entre 
les famílies i la renovació constant del professorat.

En la preparació i elecció de les lectures que s'inclouen en les 
maletes del projecte hi ha participat la Biblioteca Municipal i 
l'Agència de Desenvolupament Infantil (ADI), així com el per-
sonal d'Igualtat de l'Ajuntament. 
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El piloto burrianense Ferran Cabrera 
afianza su liderazgo

Terminó la cuarta cita del regio-
nal de subidas de montaña en 
la 2ª edición de la Subida a Bo-

lulla-Tàrbena (Alicante). Que a su vez 
compartió el trazado con los pilotos 
del Campeonato de España, donde el 
piloto burrianense Ferran Cabrera se 
inscribió tanto en el regional como en el 
nacional en busca de un resultado que 
le permitiese afianzar más su liderato 
y, a su vez, medirse con los pilotos más 
experimentados del nacional.

A lo largo de la jornada, Ferran fue de 
menos a más librando una batalla muy igualada con el piloto alicantino Anto-

nio Arenas y su Seat León Supercopa. 
Aunque el duelo terminó en la segunda 
manga oficial dado que Arenas sufrió 
un aparatoso accidente a escasos me-
tros de meta, aunque sin consecuenci-
as para el piloto.

El podio del campeonato nacional 
estuvo formado por el piloto bel-

ga Humberto Janssens junto a su 
Porsche 911 GT3, seguido del cor-
dobés Francisco Jiménez con un 
Mitsubishi EVO X y el burrianense 
Ferran Cabrera y su habitual Seat 
Leon Supercopa. En cuanto al au-
tonómico, el ganador fue Humberto 
Janssens, seguido de Ferran Cabrera 
y Antonio Arenas. 

Torneo del Club de Tenis Burriana

Después de una semana llena 
de dificultades debido a las 
condiciones meteorológicas, 

finalizó con éxito la última prueba 
del Circuito de Tenis de Castellón.

Destacamos la actuación de nu-
estros jugadores Hugo Jiménez 
(finalista consolación infantil) y 

Carla Paul (campeona consolación 
infantil).

Contamos para la entrega de trofeos 
con la colaboración de la presidenta 
de CTB Mariángeles Prado, el conce-
jal de deportes Vicent Aparisi y el juez 
árbitro del torneo Alain Vicent.

Gracias a todos por vuestra impli-
cación y deportividad, y al trabajo 
de la escuela y el club para sacar 
adelante las pistas en esta dura 
semana.

Nos vemos en futuras ediciones. 

Club Tenis Burriana
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L’SME posa en marxa ‘Conciliaesport’, el 
nou programa d'Escoles Esportives per al 

curs 2021-22
Dirigit a persones adultes acompanyants de l'alumnat que participa en les escoles 

esportives, per a facilitar-ne la conciliació

El Servei Municipal d’Esports 
(SME) torna a organitzar per al 
curs 2021-2022 una nova edi-

ció d'Escoles Esportives, que té com 
a novetat la creació del nou programa 
Conciliaesport.

Amb aquest ja en són sis, els progra-
mes que ofereix Escoles Esportives, 
que se suma als de psicomotricitat, 
iniciació al món de l'esport i formació, 
detecció i selecció de talents, diferen-
ciats per als diversos nivells educatius.

En concret, el nou programa va dirigit 
a les persones adultes acompanyants 
de l'alumnat que participa en les esco-
les esportives, per a facilitar-ne la con-
ciliació familiar s’aprofita i se’ls ofereix 
la possibilitat de realitzar activitats 
físiques.

Les activitats són de gimnàstica, 
zumba, pilates, caminades o esport 
en família, i es realitzaran en el ma-
teix horari que tinga l'alumnat al qual 
s'acompanya. En aquest sentit, el regi-
dor de l'àrea, Vicent Aparisi, ha assegu-
rat que Escoles Esportives “es renova 
cada any i enguany implanta aquesta 
novetat per a facilitar la participació i 
l'organització familiar, així com per a 
impulsar els hàbits esportius per a tota 
família”.

Aparisi, a més, ha explicat que el pro-
grama “ajuda a transmetre valors com 
la convivència i el treball en equip”, al-
hora que “fomenta la pràctica espor-
tiva i els hàbits saludables entre els 
escolars”. 

Quant a la resta de programes, diri-
gits a l'alumnat resident a Borriana, 
per als més xicotets es realitza el 
de Psicomotricitat, que va dirigit a 
alumnes de segon i tercer d'educació 
Infantil. Té com a objectiu la millora 
de la motricitat i la coordinació de 
moviments, així com l'aprenentatge 

de moviments corporals sans, men-
tre s'introdueixen valors essencials 
de l'esport i s'ajuda a millorar la co-
municació amb els altres.

El segon programa, Iniciació al món 
de l'esport, treballa sobre el desen-
volupament de tècniques esportives 
bàsiques, a partir d'activitats i jocs. 
Així, l'alumnat, de primer i segon de 
Primària en aquest cas, practicarà es-
ports oculomanuals com el bàsquet, de 
raqueta com el bàdminton, de combat 
com el judo, sobre rodes com el pati-
natge i d'atletisme.

Respecte al programa de Formació 
de talents, per a escolars de tercer i 
quart de Primària, es tracta de buscar 
l'esport més adequat a les caracterís-
tiques i gustos personals de l'estudi-
ant, reforçant el seu esport favorit o 
trobant motivació per a esports encara 
no practicats.

El quart programa, de Detecció de ta-
lents, ja arriba a l'alumnat de cinquè i 
sisè de Primària, i busca promoure l'ac-
tivitat física, amb la millora de les ap-
tituds i la satisfacció derivada del bon 
rendiment que tinguen.

A més, per a l’alumnat d'ESO s'organit-
za el programa de Selecció de talents, 
en què es ressalta la importància de 
practicar esports de forma sistemàti-
ca a través de l'esforç, la disciplina i la 
competitivitat sana, i es treballa en el 
fet de com l'esport ajuda en la reducció 
de l'estrès i de l'ansietat

En els tres últims programes es prac-
ticaran esports molt variats, des de la 
pilota valenciana al tir amb arc o el bàd-
minton, passant pel voleibol, el futbol 
sala, l'handbol o el bàsquet, a més del 
patinatge i l'atletisme.

Les sessions seran en grups de 8 a 15 
participants i es realitzaran en les ins-
tal·lacions esportives municipals i en 
els centres escolars de Borriana, de 
vesprada i amb una duració d’una hora.

Per als socis del club SME els preus 
estan subjectes al nombre de sessions 
setmanals en què es participa, a raó de 
menys quota mensual com més dies 
participa la persona menor, fins a un 
màxim de 5 jornades setmanals. Per 
als no socis la quota mensual fixa és de 
30 euros per al programa psicomotriu i 
de 27 euros per a la resta. 
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En un ple extraordinari celebrat per la corporació municipal al Teatre Payà

En el mateix acte s'ha retut homenatge a Quino Puig

José Pascual Ibáñez, ‘Pepet’, rep formalment 
el títol de Fill Predilecte de la ciutat

L'artista faller borrianenc José Pas-
cual Ibáñez, ‘Pepet’, referent indis-
cutible en el món de les falles pel 

seu enginy, ironia i atreviment, ha rebut 
formalment el reconeixement com a 
Fill Predilecte de la ciutat en un emo-
tiu ple extraordinari celebrat al Teatre 
Payà de la ciutat, en el qual va rebre 
l'afecte i un merescut homenatge tant 
de la seua ciutat natal com del món de 
les falles de la Comunitat Valenciana.

Com a preludi de la celebració especial 
a l'octubre de les falles 2021 a Borria-
na, al Teatre Payà, i a pesar del control 
d'aforament i les mesures de preven-
ció en vigor per a garantir la segure-
tat sanitària, l'acte ha posat el cartell 

de complet, amb l'assistència de vora 
400 persones, presidit per l'alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont, i amb 
la participació de tota la corporació 
municipal.

La sala de butaques del teatre es va 
omplir d'amics i companys de diferents 
punts de la Comunitat Valenciana i 
autoritats, que no van voler perdre's 
aquest entranyable acte institucional 
que reconeix la trajectòria i el prestigi 
aconseguit per aquest artista borria-
nenc “universal”.

Previ a l'inici del ple es va retre home-
natge pòstum a Quino Puig, una per-
sona, en paraules de l'alcaldessa, “molt 
volguda i reconeguda en el món de les 
Falles, sens dubte, el més important 
crític i guionista de la història contem-
porània de la festa, que ha elevat enca-
ra més el prestigi de les falles de Borri-
ana”. La família de Quino va arreplegar 
els detalls del reconeixement i va agrair 
l’homenatge i el record.

Posteriorment, la secretària de l'Ajun-
tament, Il·luminada Blay, va llegir l'acta 
de l'acord que concedeix el títol de Fill 
Predilecte de la ciutat a Pepet, mentre 

FILL PREDILECTE



que el regidor de Comunicació i ins-
tructor de l'expedient, J. Ramon Mon-
ferrer, va ser l'encarregat de narrar els 
mèrits que l’han fet mereixedor de tal 
distinció, abans que l'alcaldessa, Maria 
Josep Safont, oficialitzara el nomena-
ment amb el lliurament del pergamí 
acreditatiu i d'una rèplica de l'Hermes 
de Xilxes, valuosa escultura de bronze 
d'època romana custodiada al Museu 
Arqueològic Municipal.

A més, el món de les falles va intervin-
dre en l'acte amb les aportacions de Vi-
cent Blasco i Hernan Mir per a glossar 
la trajectòria artística i professional de 
Pepet, en relació a la seua trajectòria a 
Borriana per part de Blasco i a València 
per part de Mir.

Un emocionat Pepet va agrair l'honor 
rebut i amb paraules plenes de senti-
ment cap a la seua família va reconèi-
xer el seu suport i comprensió en tot 
moment.

L'alcaldessa va subratllar les qualitats 
humanes i artístiques de Pepet, “Com 
a artista ha destacat pel seu enginy, 
atreviment i gran gosadia per l'enorme 
risc dels seus monuments fallers”, i ha 
considerat un deure complit la conces-
sió d'aquest títol perquè “també ha si-
gut profeta en la seua terra, de manera 
que la ciutat correspon a l'afecte que 
sempre ens ha dispensat i li retorna la 
seua gratitud".

En aquesta línia va reconèixer el seu 
paper mestre d’artistes fallers, ja que 
ha sigut “capdavanter entre els artis-
tes fallers de Borriana, va iniciar el camí 
i va obrir les portes a les generacions 
més reeixides d'artistes fallers de Bor-
riana” i, per això, “no es pot entendre 
l'èxit dels últims temps de l’escola 

borrianenca d’artistes fallers sense el 
lideratge de Pepet”.

Igualment, va reiterar el compromís de 
l'actual equip de govern en el reconei-
xement als borrianencs que constitu-
eixen un exemple i un referent per a la 
ciutadania, "perquè és de justícia ex-
pressar-los la nostra gratitud i aprendre 
d'ells, ja que igual que Pepet, han treba-
llat no solament per a la seua prosperi-
tat personal o familiar, sinó per a la de 
tota la nostra societat i el nostre poble".

En aquest sentit, Safont va destacar 
les seues extraordinàries qualitats ar-
tístiques i la seua indiscutible consi-
deració pública dins i fora de la ciutat, 
“Pepet és un referent universal en el 
món de les falles, reconegut i admirat 
pels seus companys del Gremi d'Ar-
tistes Fallers, tant de València com de 
Borriana, per les comissions falleres, 
i per qualsevol persona relacionada 
amb les falles des de qualsevol ves-
sant”, ha afirmat. 
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Las aguas bajan turbulentas en la ban-
cada de la oposición. Después de que 
la ya exconcejala de Ciudadanos aban-
donase el barco que la llevó a la política 
ante su inapelable hundimiento, ahora 
le toca al Partido Popular, donde están 
más preocupados por la batalla inter-
na para dirigir el partido y asegurarse 
el sillón que por los ciudadanos de Bo-
rriana.

Cuenta quien ha pasado por delante de 
la sede popular de la calle Mayor que 
los ánimos aún están muy calientes 
y que se pudieron oír fuertes discu-
siones. Dos bandos encontrados que 
pretendían hacerse con el control del 
partido. Esto sería totalmente legíti-
mo y sano, e incluso hubiese sido un 
buen ejemplo de democracia interna 
si los afiliados hubiesen podido elegir 
a su presidente local, pero en el PP no 
pasan estas cosas y menos en el de la 
provincia de Castellón. Aquí las cosas 
aún se hacen de otra manera y las de-
cisiones se siguen tomando por gente 
de infausto recuerdo para nuestra ciu-
dad y para la provincia.

Esperamos que esta importante cri-
sis de los partidos de la derecha de 
nuestro ayuntamiento no signifique 
un impulso para la extrema derecha, 
con discursos xenófobos y neofascis-
tas basados en tópicos y falsedades, 
llenos de odio, que nos retrotraen a 
épocas de infausto recuerdo, ya que es 
lo último que necesitamos en nuestra 
ciudad.

Nosotros, a la faena

Por nuestra parte, mientras la oposi-
ción anda enfrascada en sus cosas y 
centrada en sus disputas internas, en 
el gobierno municipal seguimos traba-
jando y desarrollando proyectos im-
portantes para el futuro de Borriana, a 
pesar de las piedras que nos ponen en 
el camino en forma de demandas judi-
ciales, querellas o denuncias anónimas 
con las que nos levantamos cada día, 
en especial en la gestión del PAI Sant 
Gregori. El tiempo y la justicia nos van 
dando la razón sentencia a sentencia 
y reafirman que nuestra actuación ha 
sido rigurosa, responsable y hemos 
adoptado decisiones totalmente le-
gítimas, ya que el resultado hasta el 
momento es que se han archivado 

las querellas, se han desestimado los 
recursos y denegado las medidas cau-
telares a los demandantes, condenán-
doles, en la mayoría de casos, a pagar 
las costas. Luego, la oposición conser-
vadora dice cínicamente que a ellos les 
gustaría que el PAI saliese adelante, 
cuando la realidad, y lo que demues-
tran cada día, es su ardiente deseo de 
que fracase el proyecto urbanístico ac-
tual más importante de la Comunidad 
Valenciana, Sant Gregori.

Aún así, nosotros, seguimos trabajan-
do con prudencia pero con tesón por-
que sabemos lo que este gran proyecto 
significa para el futuro turístico, eco-
nómico y laboral de Borriana y, sobre 
todo, para el bienestar de las personas 
que aquí vivimos. A pesar de las piedras 
que la derecha nos pone en el camino, 
seguimos construyendo una Burriana 
con mejores infraestructuras y servi-
cios públicos, con inversiones soste-
nidas que hacía muchas legislaturas 
que no se veían en Borriana, sin es-
peculaciones, sino con hechos reales, 
como es el caso de las inversiones en 
infraestructuras públicas educativas.

Infraestructuras educativas

Es cierto que la obra más emblemática 
y representativa será la construcción del 
IES Jaume I, con una inversión superior 
a los 13,5 millones de euros que aca-
bará de construirse el primer trimes-
tre de 2023, pero el resto de centros 
educativos públicos que lo necesitan 
también tendrán su inversión para su 
puesta al día. Como ha ocurrido con la 
Escoleta Infantil Príncep Felip, con una 
inversión este verano de 200.000 eu-

ros para renovar las cubiertas y el edi-
ficio en general y eliminar la aluminosis 
de la edificación, nunca antes se había 
invertido tanto en este centro. Además, 
a finales de 2021 comenzará la obra de 
urbanización del colegio Josep Iturbi con 
una inversión municipal de casi 500.000 
euros, de la que muchos dudaban y que 
supondrá la recepción de una obra pú-
blica de hace 20 años por parte de la 
Conselleria de Educación por incumpli-
miento de la normativa de urbanización 
y accesos al centro educativo, una ver-
güenza para Borriana.

Pero, a la vez, como inversiones impor-
tantes en educación, el Ayuntamiento 
está preparando las memorias para 
acometer las reformas integrales en 
los centros Roca i Alcaide y Hortolans, 
incluidas en el Pla Edificant y que su-
pondrán inversiones de más de un 
millón de euros en cada caso, además 
de las obras también propuestas para 
Edificant de adecuación del Pare Vila-
llonga con una inversión de 600.000 
euros. A lo que hay que añadir la me-
moria realizada por el Ayuntamiento 
para que la Conselleria de Educación 
cambie las cubiertas del gimnasio y del 
aula Cil del colegio Penyagolosa.

Los socialistas sabemos que el bienes-
tar de las personas pasa por el man-
tenimiento de unos buenos servicios 
públicos. No hay igualdad sin equidad, 
por eso trabajamos y seguiremos tra-
bajando por la mejora de lo público en 
beneficio de las personas, las vecinas y 
vecinos de Borriana.

Fuertes turbulencias en la oposición

Contáctanos,
psoe@burriana.es
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
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Per un finançament valencià just

El proper 20 de novembre serà el dia 
en el que els valencians i valencianes 
haurem d’eixir al carrer, i esperem que 
per última vegada, a reivindicar un fi-
nançament just per al País Valencià. 
Des de Compromís volem dedicar 
aquest espai per reivindicar el que és 
dels valencians i valencianes, i que no 
ens han donat mai. Els diners de l’estat 
espanyol que ens toquen per a nosal-
tres, per a millorar les infraestructures, 
els serveis, les inversions tant autonò-
miques, provincials com municipals. 

A dia de hui el govern estatal encara 
no ha procedit a la reforma del sistema 
de finançament caducat des de 2014, 
ni ha propiciat un acord per al reconei-
xement dels més de 20.000 milions 
d’euros que l’Estat deu als valencians 
i valencianes a causa de l’infra-finan-
çament acumulat. El nostre diputat, 
Joan Baldoví, està lluitant a Madrid per 
a que el finançament a terres valenci-
anes arribe de la mateixa manera que 
ho fa a la resta de l’estat. 

Joan Baldoví s’ha quedat sol moltes 
voltes alhora de reivindicar allò que és 
nostre, dels valencians i valencianes, 
per a ser igual que la resta de comuni-
tats autonòmes, ni més ni menys. Els 
valencians i valencianes hem tingut 
que suportar en les últimes dècades de 
governs de color blau i roig el menys-
preu amb l’infrafinançament, sense fer 
cas a les reivindicacions en veu baixeta 

que es feia d’un finançament clau per 
a tindre millor serveis educatius, sani-
taris i socials al territori valencià. I ara 
pareix, encara que com assenyala la 
dita, “no digues blat fins que no estiga 
al sac i ben lligat”, la ministra d’Hisenda, 
Maria Jesús Montero, va reconèixer la 
diferència de finançament en algunes 
autonomies, i sobretot, que complirà 
amb el tracte que va signar amb Com-
promís per a la reforma del sistema de 
finançament autonòmic, una qüestió 
vital pel País Valencià, ara per ara, l’au-
tonomia pitjor finançada. 

Hem de tindre clar que som poc més 
de cinc milions de valencians i valenci-
anes, amb un diferència de 800 euros 
per habitant entre la comunitat autò-
noma més ben finançada i la nostra, 
que és la pitjor. Per primer vegada, s’ha 
reconegut aquest deute en la nostra 
terra, per primera vegada un diputat 
valencià ha estat lluitant per la igualtat 
de la nostra terra, pel que ens pertoca, 
ni més ni menys. Creiem que es fona-
mental que s’atenga la reivindicació 
valenciana de ser igual que la resta, i 
tindre un finançament just que ajuda-
rà a la Generalitat Valenciana, i també 
als ajuntaments, a tindre més fons per 
a inversió, per a infraestructures, per 
a serveis públics, i en definitiva, per a 
millorar la vida de les persones. És mo-
ment d’alçar la veu, i que els valenci-
ans i valencianes tinguem el que ens 
pertoca, i lluitem per això, com ho ha 

fet en el nostre diputat, Joan Baldoví, al 
Congrés dels Diputats. És el moment 
de l’elaboració dels pressupostos de 
les administracions públiques, i hem 
d’apretar més que mai per aconseguir 
el que és nostre.

Les falles tornen a Borriana

I no voldríem acabar aquest mes d’oc-
tubre tant atípic que estem vivint, se-
nes donar les gràcies a tots els nostres 
veïns i veïnes pel seu comportament, 
per entendre, per seguir amb aquesta 
pandèmia. Perquè amb la força de tot 
el món hem pogut arribar on estem, 
amb les menors restriccions i comen-
çant a fer una vida com la que recor-
dem fa dos anys.

Les falles del 2020 seran recordades 
com l’inici del confinament i d’una situ-
ació difícil d’oblidar a Borriana. I ara, en 
octubre del 2021 els monuments han 
tornat a estar al carrer. La música, la 
traca, la mascletà i els ninots han eixit 
amb el somriure més gran que tenien 
per recobrar una normalitat que encara 
no ens ha arribat del tot. Cal donar les 
gràcies a les comissions, a les falleres, 
als fallers, als artesans, a tots els col-
lectius que han sabut esperar per a po-
der celebrar la nostra festa de la millor 
manera possible.

Borriana ha eixit al carrer per celebrar, 
per desconnectar, i en un mateix cap 
de setmana hem celebrat la festa dels 
valencians i valencianes, el 9 d’octubre, 
les falles, i la fira de l’Axiamo i les calde-
res. Tradicions valencianes i borrianen-
ques unides per a trencar una norma-
litat que volem que torne quan abans.

Si vols participar i proposar-nos alguna 
idea, no dubtes en posar-te en contac-
te per a fer de la nostra ciutat, un pro-
jecte comú.

opinió
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EL FUTURO EN EL QUE CREEMOS

Este pasado septiembre el Con-
sell de Ximo Puig volvía a echar 
un jarro de agua fría sobre los in-
tereses de nuestra ciudad. Bu-
rriana, con más de 35.000 habi-
tantes, no tendrá la SAMU que 
la alcaldesa socialista Mª Josep 
Safont anunció.
Nosotros hemos defendido 
desde siempre este recurso. 
De hecho, era una de los com-
promisos de nuestro programa 
electoral. Un objetivo realista y 
justo puesto que este recurso 
no iba a dar servicio solo a los 
vecinos de nuestra ciudad. Tam-
bién prestaría una atención más 
eficaz a la comarca. 
Pero el PSOE nos niega una vez 
más las prestaciones que son 
vitales para nuestra población. 
Y lo hace sin complejo, prome-
tiendo primero y luego incum-
pliendo. Generando una indig-
nación ciudadana contra unos 
recortes que no tienen ninguna 
justificación salvo la de imponer 
unas políticas que nos hacen 
daño a todos. 
Y hemos dicho basta. Basta ya 
de recortes y castigos inmereci-
dos. Como el que llevamos su-
friendo en nuestra playa con un 
centro de salud Virgen del Car-
men cerrado y otro, el del Grao, 
colapsado y falto del manteni-
miento que debería garantizar el 
ayuntamiento. 
Reclamamos servicio y bien-
estar a una coalición que supo 
cómo asegurarse la suya pro-
pia. Ellos que en cuestión de se-
manas resolvieron subirse las 
nóminas hasta 100.000 euros, 
siguen hoy sin ser capaces de 
asegurar una prestación sanita-
ria óptima a nuestra población. 

Reclamamos futuro, para aten-
der la capacidad y el talento de 
nuestros emprendedores. Son 
muchos los vecinos de Burriana 
que desean subir la persiana de 
su negocio y no tener que ce-
rrarla. Más de 2.700 los que es-
peran encontrar el empleo digno 
que les permita pagar la luz que 
la izquierda garantizó como bien 
común y hoy cotiza como objeto 
de lujo. 
Reclamamos una rebaja fiscal 
que inyecte liquidez a las fami-
lias para engrasar y activar las 
economías domésticas tan mal-
trechas por el ataque de las polí-
ticas socialistas. Una revolución 
fiscal, la que propugna nuestro 
presidente regional, Carlos Ma-
zón, capaz de oxigenar a una 
sociedad asfixiada por quienes 
supuestamente venían a resca-
tarnos.
Reclamamos inversión, la que 
merece nuestra costa, abando-
nada a su suerte en manos de 
una alcaldesa que ha olvidado 
el patrimonio litoral. En especial 
el de la Serratella o Les Terras-

ses, tramos que forman parte 
de nuestra costa y que exigen 
protección para evitar su desa-
parición. 
Reclamamos protección para 
nuestros agricultores. Los hé-
roes que se dejan la vida en el 
campo y que llevan años su-
friendo la letalidad de una plaga, 
la del 'cotonet', espoleada por la 
izquierda. Ellos que se han ne-
gado durante meses a utilizar 
los metil-clorpirifos deciden 
ahora, cuando el campo está en 
coma, autorizar el químico que 
otros países de Europa llevan 
más de un año empleando.
Y reclamamos defensa de las 
tradiciones, del parany y del 
'bou al carrer'. Esos símbolos de 
nuestra identidad que Ximo Puig 
se empeña en atacar para que 
sus socios de Compromís no le 
muevan el sillón de la presiden-
cia. 
Creemos en el individuo como 
eje de nuestra política, la que 
desea alcanzar el reto que to-
dos perseguimos: ser felices. 
Con vosotros lo conseguiremos.
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SIN LUZ Y SIN CONTROL

Nuestra querida Burriana sigue 
con unos gobernantes que pre-
fieren mirar para otro lado antes 
de solucionar los problemas de 
sus vecinos.

En el pleno pasado, le pregun-
té a la Alcaldesa porque cuan-
do llueve en determinadas zo-
nas de Burriana, como el Grao, 
Malvarrosa, etc se va la luz del 
alumbrado público, y le recor-
dé que esto sucede desde hace 
muchos años, que yo recuerde, 
desde siempre, (antes incluso en 
las viviendas y por largas horas), 
y que creía que había que bus-
car una solución, y que deberían 
pedir un informe a los técnicos 
municipales para que concreten 
que problema hay.

La señora Alcaldesa dijo preferir 
una reunión con los técnicos y la 
compañía eléctrica para solu-
cionar el problema, parece que 
ahora se da cuenta de que parte 
de Burriana se queda a oscuras 
cuando llueve.

Pero,el señor Aparisi, (supon-
go que porque se lo ha dicho la 
compañía eléctrica), ya avanzó 

que cuando llueve, se moja el 
cableado soterrado del alum-
brado público y esto como es 
lógico produce los apagones.

Mi pregunta es, si el señor Apa-
risi tiene razón y no lo sabemos, 
porque no hay informe de los 
técnicos municipales, ¿quien tie-
ne que solucionar el problema?, 
¿cuanto cuesta la reparación?, y 
lo mas importante. ¿quien tiene 
que pagarla?

Miren, si es el Ayuntamiento el 
que debe cambiar la instalación, 
ya tarda en ponerse a ello, por-
que llevamos muchos años de 
retraso, aunque ustedes parece 
que se habían dado cuenta has-
ta que lo dice la oposición.

 Si debe repararlo la compañía 
eléctrica, hay que exigírselo ya, 
porque está claro que al precio 
que nos cuesta la luz, como mí-
nimo tenemos derecho a unas 
instalaciones en condiciones.

Lo que me parece increíble es 
que siendo conocedores del 
problema como parece ser que 
lo era el señor Aparisi, no se 

busquen soluciones. Parece que 
la preocupación de los vecinos 
no cuenta, que se queden a os-
curas no es importante.

La otra gran preocupación de los 
vecinos es la falta de limpieza de 
nuestra ciudad, y es que nunca 
ha estado tan sucia, tan descui-
dada, da pena ir por la calle, ver 
las aceras ennegrecidas, pape-
les en el suelo y excrementos de 
perros, los contenedores olien-
do mal, Pero esto no solo es fal-
ta de limpieza, que lo es, es que 
el comportamiento de algunos 
ciudadanos también deja mucho 
que desear.

Pero la falta de control por parte 
de algunos concejales a las em-
presas contratadas para estos 
servicios es preocupante; habla-
mos no solo de la limpieza, que 
es más que evidente para cual-
quier vecino de Burriana; habla-
mos del Clot, que da pena verlo; 
hablamos de la playa que pa-
rece un criadero de mosquitos, 
ratas, pulgas, etc. Hablamos de 
la limpieza de los caminos rura-
les, cuyo control sobre la gente 
contratada fue inexistente, y así 
podríamos seguir.

Eso si, ellos dicen que trabajan 
muchas horas, y me lo creo, 
solo que el rendimiento parece 
que no es mucho, mejor sería 
trabajar menos pero organizar-
se mejor, en fin, esperemos que 
con el fin de la pandémia (y rezo 
porque sea YA), sus esfuerzos se 
concentren y Burriana mejore.

opinió
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Miren, es ridículo que incluyan este 
punto en el orden del día. Como si en 
Burriana no hubieran otros asuntos 
más graves y urgentes que tratar, 
como por ejemplo la elaboración de 
una ordenanza de protección de la 
salud y control de plagas, las cucara-
chas y las ratas campan a sus anchas.

La subida de la luz, ya se han supe-
rado los 300€ por MW y las familias 
van a tener que elegir entre encender 
la calefacción o hacer la compra y los 
comercios de Burriana ahogados, ni 
les cuento las fábricas. 

El problema de inseguridad ciudada-
na real en Burriana, robos y ocupa-
ciones.

Las quejas de los vecinos por la cita 
previa, ningún servicio público debe 
permanecer con cita previa. 

Y la última que hemos conocido, con 
la nueva Ley de Vivienda, los ayunta-
mientos podrán aplicar el impuesto a 
la vivienda vacía, mediante el recargo 
del 150% del ibi ¿Sra alcaldesa apli-
cará usted este recargo a los vecinos 
de Burriana?

Como ven, hay muchos asuntos ur-
gentes que tratar, pero ustedes ante-
ponen su proyecto ideológico y dejan 
de lado las necesidades de los veci-
nos de Burriana.

Pero vamos al punto que nos ocupa, 
el proyecto CESORMED, ¿qué hace 
el equipo de gobierno introduciendo 
este punto en el orden del día cuando 
el ayuntamiento no tiene competen-
cias ni para limpiar el recinto portua-
rio? Porque solicitan la concesión ad-
ministrativa de un espacio portuario 
de 750m2.?

Esta asociación ha venido a Burriana 
para consumir los recursos públicos 
con el beneplácito de todos ustedes, 
dando su apoyo se convierten en 
colaboradores de los cooperadores 
necesarios de las mafias de tráfico 
de personas, van a dar su apoyo a los 
barcos negreros del siglo XXI.

El Open Arms, y como este todos los 
que vemos por el puerto de Burriana, 
no es un barco de salvamento ma-
rítimo, no es un barco de ayuda hu-
manitaria, es el medio necesario para 
mantener el negocio de tráfico de per-
sonas.

En Nigeria el salario medio es de 
100€,  cada persona que las ma-
fias echa al mar paga entre 3.000€ y 
5.000€ por el viaje.

La localización de los supuestos náu-
fragos, Open Arms la obtiene a través 
de delincuentes y miembros de or-
ganizaciones criminales de los paí-
ses de origen, que en ocasiones han 
dado detalles precisos al capitán del 
Open Arms sobre el lugar en el que 
debían de ser recogidos los siguien-
tes contingentes de inmigrantes que 
intentarían entrar de manera ilegal en 
Europa.  

No los llevan a un puerto seguro más 
cercano, como sería un rescate en alta 
mar conforme a las normas de Dere-
cho Marítimo, sino a países europeos.

A estas asociaciones, no les impor-
ta que las personas que pretenden 
abandonar un país lo hagan ilegal-
mente y exponiendo su vida en el tra-
yecto.

Esta es la realidad de las asociaciones 
que años tras año traen al puerto de 
Burriana sus barcos para molestia de 
los que allí trabajan y vergüenza de 
Burriana.

Dicho esto, y si vamos al proyecto que 
se adjunta en el expediente, vemos 
como hablan de contrarrestar la mala 
imagen que de ellos tienen algunos 
vecinos de Burriana, potenciando la 
economía local, pero para la cons-
trucción de las carpas y estructuras 
metálicas se buscan a dos empresas 
de Madrid y una de Castellón.

Dicen que montarán un Aula Didáctica 
de Migraciones Forzadas ¿hablarán 
de Cuba de Venezuela de Nicaragua? 
¿De cómo el comunismo les mata de 
hambre en el mejor de los casos?

Piden un espacio para proyecciones y 
eventos, para el ocio y recreo de tra-
bajadores, voluntarios y tripulacio-
nes… oiga, las fiestas que se las mon-
ten en casa, no en un espacio público 
a costa de todos los valencianos.

Eso sí, el parking privado ¿y los veci-
nos de los poblados marítimos?

Este proyecto es un despropósito y 
una burla a los burrianenses y a los 
valencianos. 
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Pleno Ordinario Municipal 2-09-2021
El Pleno aprueba la alternativa técnica del 
programa de actuación integrada para el 
desarrollo de la unidad de ejecución ‘Camí 
Xamussa’ delimitada en suelo urbano in-
dustrial del plan general de Burriana, pre-
sentada por la mercantil KARTOGROUP 
ESPAÑA, SL, que comprende: Plano de 
ordenación del ámbito de actuación, Me-
moria justificativa del cumplimiento de las 
condiciones de integración con el entorno, 
Inventario preliminar de construcciones y 
plantaciones que se puedan ver afectadas 
y Proyecto de urbanización; con un precio 
de redacción de 27.830 € (IVA incluido). 
Además aprueba publicar el acuerdo en el 
Boletín Oficial de Provincia de Castellón y 
también iniciar del procedimiento de desig-
nación de la condición de urbanizador del 
programa de actuación integrada y publicar 
un anuncio en el perfil del contratante de 
este Ayuntamiento y en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.
El Pleno aprueba estimar parcialmente la 
solicitud presentada por Urbanización Golf 
Sant Gregori, SAU, de devolución de cua-
tro avales de 100.000€ depositados por 

dicha mercantil en la Tesorería municipal, 
por cuanto habiéndose justificado la sus-
cripción de acuerdos con propietarios por 
un importe de 46.659,96€, y la acredita-
ción de pago del saldo acreedor de la cuota 
0 o por anticipo de cuotas en la cuantía de 
302.271,24€, mediante la minoración del 
crédito por compensación del importe de 
la respectiva cuota 00, resulta ajustado al 
acuerdo transaccional suscrito con este 
Ayuntamiento la cancelación de las garan-
tías prestadas únicamente hasta el impor-
te de 348.931,20€.
También aprueba autorizar la cancela-
ción y devolución total de tres avales de 
100.000€ que la mercantil Urbanización 
Golf Sant Gregori, SAU, depositó en la Te-
sorería municipal para responder de las 
obligaciones derivadas de la estipulación 
tercera del acuerdo transaccional entre el 
Ayuntamiento de Burriana y la mercantil 
Urbanización Golf Sant Gregori, SAU.
El Pleno aprueba la modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones para 2021 
consistente en la modificación del objetivo 
específico del premio previsto para el con-

curso de armonización de villancicos popu-
lares que queda en los términos siguien-
tes:Fomentar la composición de música 
coral en valenciano, a través de un concur-
so de composición coral, con la finalidad de 
estimular la ampliación del repertorio y dar 
ocasión a la interpretación de obras inédi-
tas. Importe 600 euros. 
El Pleno se da por enterado de la informa-
ción económica del estado de ejecución 
del Presupuesto de Ingresos y de Gastos 
así como del movimiento y la situación de 
la Tesorería de la Entidad formado por la 
Intervención y Tesorería Municipal, corres-
pondiente al segundo trimestre de 2021. 
El Pleno es informado de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local, 
en las sesiones celebradas entre los días: 
15/07/2021 y 19/08/2021, ambos inclu-
sivos. 
El Pleno se da por enterado de las resolu-
ciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia 
obrantes en la Secretaría Municipal cor-
respondiente al período de: 12/07/2021 al 
22/08/2021, ambos inclusivos.

El Pleno aprueba la prórroga del contrato 
de gestión del servicio público de mante-
nimiento de las instalaciones municipales 
de saneamiento y depuración de las aguas 
residuales de Burriana, adjudicado a UTE 
EDAR Burriana, por acuerdo del Ayuntami-
ento Pleno de fecha 7 de julio de 2011, por 
cinco años más, desde el 1 de octubre de 
2021 hasta el 30 de septiembre de 2026, 
en las mismas condiciones previstas en 
el contrato inicial, por el importe máximo 
anual de 862.581,61 €, si bien introducien-
do algunos condicionantes :
1) Si, a lo largo de esta prórroga se pro-
dujera el fallo de alguna o varias bombas 
propiedad del Ayuntamiento, el adjudica-
tario deberá sustituirla/s sin coste alguno 
para el Ayuntamiento hasta un máximo de 
71.460,74 € (Iva excluido).
2) En el cuarto año de prórroga, el ingeniero 
de caminos municipal volverá a realizar la 
misma revisión de los equipos de bombeo 
que la realizada en julio y agosto de 2021. 
Si detectase que alguna o varias bombas 
(bien a través del ingeniero o a través de 
personal experto que contratara el Ayun-
tamiento) no funcionase/funcionasen 
correctamente o estuviera/estuvieran en 
condiciones de provocar fallo en un tiem-
po relativamente corto (menos a 5 años), 
el adjudicatario adquiere el compromiso de 
su sustitución (ya sea una o varias bombas) 
hasta un importe máximo de 71.460,74 €, 
siempre y cuando no se haya sustituido 
ningún equipo previamente, o de lo con-
trario este importe máximo será dicha can-
tidad detrayendo la inversión ya realizada 
durante los años anteriores, no superando 
en ningún caso la inversión total realizada 
durante esta prórroga los 110.274,00 € es-
tablecidos inicialmente.

Pleno Extraordinario Municipal 30-09-2021
3) Transcurridos los 5 años de prórroga, el 
importe que no se hubiera ejecutado en 
nuevas renovaciones, se trasladará a la úl-
tima prórroga. Es decir, que, si no se susti-
tuyera ninguna bomba, el importe máximo 
de inversión en equipos de bombeo para la 
última prórroga debe ser hasta un valor de 
110.274,00 € +71.460,74 € = 181.734,74 
€, sin perjuicio de operar de forma similar 
(revisando los bombeos y sin sustituir los 
que se encuentren en buen estado). 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02-09-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar el expediente para la contratación del 
suministro y montaje del mobiliario urbano 
-módulos de calistenia- en el Parque de 
la Calle Benicàssim, así como los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas y de Cláusu-
las Administrativas Particulares, por el 
presupuesto máximo de 43.560 € IVA in-
cluido, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo de Crecimiento sos-
tenible dentro de la estrategia de Desar-
rollo Urbano Sostenible (EDUSI). También 
acuerda aprobar el gasto de 43.560 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria EDUSI 
PARQUES URBANOS Y ZONAS VERDES y 
publicar el anuncio de licitación en el perfil 
de contratante. 
La JGL acuerda declarar la caducidad del 
expediente incoado a instancia de D J.V.B., 
interesando la concesión de la licencia mu-
nicipal para cambio de cubierta en vivienda 
unifamiliar aislada sita en C/ Belgica 17, es-
quina C/ De Les Alqueries, procediendo al 
archivo de las actuaciones sin más trámite. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D M.S.P. la licencia de obras soli-
citada para adecuación de nave industrial 

para actividad deportiva (gimnasio) en C/ 
Arcilla 4 Nave 2, según proyecto básico y 
de ejecución visado CTAC, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, y cumpliendo 
las condiciones particulares estipuladas.
La JGL acuerda conceder a Dª I.CH.C., la li-
cencia de obras solicitada para vallado en 
inmueble sito en Polígono 23 Parcela 190 
- CM La Coixa, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjui-
cio del de tercero , y que se otorga con las 
condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda se da 
por enterada de las declaraciones res-
ponsables para la ejecución de las obras: 
6634/2021, 7144/2021, y 7703/2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09-09-2021
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la ejecución de las obras de “Mejora, 
modernización y dotación de infraestruc-
turas y servicios en el área industrial D-5 
Carretera de Nules (Burriana)” presentado 
por la mercantil BECSA, SA, empresa con-
tratista para la ejecución de dicha obra; de 
acuerdo con el informe favorable suscrito 
por el técnico coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 
La JGL acuerda incoar a Dª R.C.C., expedi-
ente para la restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada, por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecución, de 
los actos de edificación o uso del suelo con-
sistentes en la ejecución de construcciones 
auxiliares adosadas a los lindes laterales de 
la parcela, en el ámbito de la piscina, en Cr 
Carlos Romero Vernia El Liante 9. 
La Junta de Gobierno Local acuerda esti-
mar las alegaciones formuladas mediante 
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escrito, por D M.J.R.V., puesto que queda 
debidamente acreditado, -mediante es-
critura de compra venta firmada en fecha 
18/08/21, que D R.L.R., D M.J.R.V., D F.
J.M.R. y Dª M.E.A.C., no son los propietarios 
actuales de la parcela situada en C/ Artana 
2, y por tanto, dejar sin efecto el acuerdo 
adoptado por Junta de Gobierno Local el 
19 de agosto de 2021, por el que se inician 
las actuaciones tendentes a la ejecución 
subsidiaria de los trabajos necesarios para 
el restablecimiento de las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato 
público de dicha parcela. 
La JGL acuerda ordenar a herederos de D 
J.L.C.B. que, dentro de plazo de un mes, 
proceda a ejecutar los trabajos consisten-
tes en limpieza inmediata de las zonas de 
la parcela con hierba y posterior retirada de 
restos a vertedero, en el inmueble sito en 
Cr San Lucas 7, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo. 
La Junta de Gobierno Local acuerda orde-
nar a Dª M.D.R.D. que, dentro de plazo de 
un mes, proceda a ejecutar los trabajos 
consistentes en limpieza inmediata de 
la parcela y posterior retirada de restos a 
vertedero, en el inmueble sito en Av Jaime 
Chicharro 41, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo. 
La JGL acuerda ordenar a SKY CIM SPAIN 
SL que, dentro de plazo de un mes, proceda 
a ejecutar los trabajos consistentes en la 
limpieza inmediata de la parcela y posterior 
retirada de restos a vertedero. en el inmue-
ble sito en C/ Jeroni Guitard y C/ Josep Polo 
De Bernabé, al objeto de restablecer las de-
bidas condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público del mismo. 
La Junta de Gobierno Local acuerda iniciar 
las actuaciones tendentes a la ejecución 
subsidiaria a cargo de la mercantil INICIA-
TIVAS BENYMAR S.L., de los trabajos ne-
cesarios para el restablecimiento de las de-
bidas condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público de la parcela sita en Av. 
Mediterrania 40, consistentes en limpieza 
inmediata de la parcela y posterior retirada 
de restos a vertedero, mediante la imposi-
ción de multas coercitivas por importe cada 
una de 240€, a la vista del presupuesto de 
ejecución subsidiaria. Aprobar la cantidad 
de 2.400 € como presupuesto provisional, 
según el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal, e imponerle, la primera multa 
coercitiva por importe único de 240 euros, 
por incumplimiento de la orden de ejecu-
ción dictada por la Junta de Gobierno Local. 
La JGL acuerda proceder al archivo del ex-
pediente incoado a D J.L.C.H., en calidad de 
propietario del inmueble situado en Av. Pa-
ris, 16, al haberse restablecido las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público del mismo, a tenor del informe 
emitido en fecha 31 de agosto de 2021 por 
el Arquitecto Técnico municipal. 
La Junta de Gobierno Local acuerda pro-
ceder al archivo del expediente incoado a 
CONSTRUCCIONES CHAMARTIN SL, en 
calidad de propietario del inmueble situa-
do en C/ Vicente Ríos Enrique, al haberse 

restablecido las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público del 
mismo, a tenor del informe emitido en fec-
ha 31 de agosto de 2021 por el Arquitecto 
Técnico municipal. 
La JGL acuerda imponer a Dª E.D.F., la sexta 
multa coercitiva por importe único de 510 
euros, por incumplimiento de la orden de 
ejecución dictada por la Junta de Gobierno 
Local, por la que se ordenaba la ejecución, 
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. 
La Junta de Gobierno Local acuerda modi-
ficar acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
sobre declaración de innecesariedad de li-
cencia de parcelación de finca a U.E. Sector 
Artana PRR-1 SUR-R.1. 
La JGL se da por enterada de las declaraci-
ones responsables para la ejecución de las 
obras: 7828/2021 y 8622/2021.
La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar el proyecto de ‘Obras de acondiciona-
miento y mejora de la accesibilidad de la 
C/ Valencia en Burriana. Tramo Plaza Les 
Monges-Ronda Panderola’, redactado por 
el ingeniero técnico de obras públicas D. 
M.M. LL., con un presupuesto base de lici-
tación de 136.200,00€ IVA incluido, y que 
incorpora los correspondientes estudios de 
Gestión de Residuos, Geotécnico y Básico 
de Seguridad y Salud.
La JGL acuerda modificar el contrato del 
servicio de salvamento y socorrismo en las 
playas de Borriana, cuya adjudicataria es 
Provita Sociedad Cooperativa Madrileña, 
ampliando el servicio los días 6,7,8,9 y 10 de 
septiembre de 2021, en las mismas condici-
ones previstas en el contrato inicial formali-
zado en fecha 17 de abril de 2020. También 
acuerda autorizar y disponer el gasto de 
3.392,15 euros IVA incluido, con cargo a la 
aplicación presupuestaria de este ejercicio. 
La Junta de Gobierno Local acuerda adju-
dicar a OFERTAS COSTA DE AZAHAR SL, el 
servicio de ocio y tiempo libre para la inclu-
sión social de personas con diversidad fun-
cional, por el importe anual de 11.086,90 
euros IVA incluido, de conformidad con los 
pliegos reguladores de la contratación y la 
oferta presentada. También acuerda auto-
rizar y disponer el gasto de 3.233,67 euros 
correspondiente al periodo del 16 de sep-
tiembre al 31 de diciembre de 2021, con 
cargo a la aplicación presupuestaria actual y 
de los gastos futuros de 11.086,90 euros en 
2022 y de 7.853,22 euros en 2023, y publi-
car este acuerdo en el perfil del contratante.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 16-09-21
La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar la memoria valorada de las obras de 
‘Mejora de accesos y aceras en el mercado 
municipal de Borriana’, redactada por el in-
geniero de caminos municipal, con un pre-
supuesto base de licitación de 57.267,62€ 
IVA incluido. 
La JGL acuerda declarar restaurada la lega-
lidad urbanística infringida por D C.I.L.F. con 
la instalación de dos casetas de obra, tipo 

container, de unos 6x2,5 m, aproximados, 
cada una de ellas, con puertas y ventanas, 
colocadas las dos juntas sobre 6 bloques 
de hormigón (3 delante y 3 detrás) ubica-
dos directamente sobre la tierra, ejecuta-
das en inmueble sito en Cami Llombai - Po-
ligono 35 Parcela 175, por haber procedido 
a la retirada de dichas casetas así como por 
haberse concedido licencia municipal para 
legalización del vallado de conformidad con 
el informe emitido por el arquitecto técnico 
municipal, y por tanto archivar el expedien-
te de restablecimiento de la legalidad. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der licencia ambiental municipal a la mer-
cantil Agrios de Nules SL, para la instalación 
de una actividad, con carácter provisional, 
de industria de manipulación de productos 
hortofrutícolas en Avda Jaime Chicharro 42, 
con las condiciones particulares estableci-
das. 
La JGL acuerda conceder a Dª J.A.S. la li-
cencia de obras solicitada para derribo de 
edificio de planta baja en Ronda Pande-
rola 4, según proyecto visado CTAC, que 
se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y 
cumpliendo con las condiciones particula-
res establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D S.R.S. la licencia de obras solicitada 
para construcción de piscina en vivienda 
unifamiliar aislada sita en Camino Pedre-
ra 32, según proyecto presentado, que 
se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y 
cumpliendo con las condiciones particula-
res establecidas. 
La JGL acuerda aprobar el anteproyec-
to de obras ‘Plan básico de actividades. 
Plan Especial de Protección del Paraje 
Natural Municipal del Clot de la Mare de 
Déu’, redactado por Fundación Limne, 
con un presupuesto base de licitación de 
498.566,88 € IVA incluido, y que incorpora 
los capítulos de gestión de residuos y se-
guridad y salud. Las obras serán cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del Programa Opera-
tivo de Crecimiento Sostenible. 
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
sestimar las pretensiones formuladas por 
D. J.S.G.A, Dª E.T.G. y Dª A.P.C. respecto del 
cálculo de los intereses de demora en la 
fijación y pago del justiprecio derivado de 
la expropiación por ministerio de ley de la 
finca registral nº 14421 y de parte de las 
fincas registrales n.º 49464, n.º 49463, y 
n.º 14422, sitas en C/ La Vieta de Burriana, 
y autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y ordenar el pago de 11.646,06€ 
en concepto de intereses de demora y de 
intereses de intereses en la fijación y pago 
del justiprecio derivado de la expropiación 
por ministerio de la ley, clasificadas por el 
Plan General como suelo urbano residen-
cial y calificadas como suelo dotacional de 
la red secundaria destinado a red viaria y 
espacio libre no incluidas en ningún ámbito 
de gestión. 
La JGL acuerda aprobar el expediente de 
contratación, el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y la apertura del 
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procedimiento para la adjudicación del con-
trato de obras de “Ejecución de diferentes 
muros de hormigón armado a lo largo de la 
Ctra. de Nules. Tramo CV-18 con C/ Argi-
la”, por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria y licitación electróni-
ca, previéndose una pluralidad de criterios 
de adjudicación evaluables mediante juicio 
de valor y cuantificables automáticamente; 
convocando su licitación. También acuerda 
autorizar el gasto de 157.654,84 € (IVA in-
cluido), con cargo al vigente presupuesto, 
y publicar el anuncio de la licitación en el 
perfil del contratante. 
La Junta de Gobierno Local acuerda adju-
dicar a la mercantil BECSA, SA, como em-
presa licitadora a cuyo favor ha recaído la 
propuesta de adjudicación por ser la can-
didata con mejor puntuación, el contrato 
de obras de “Pavimentación camí Serra-
tella (Tramo camí la Ratlla de Nules y camí 
Marge) y otros viales en Burriana” , por un 
importe de 183.981,42 € (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución de 25 días; con su-
jeción a las condiciones del pliego y demás 
circunstancias fijadas en la oferta. También 
acuerda autorizar y disponer del gasto de 
183.981,42 € , con cargo al vigente Presu-
puesto municipal para el ejercicio 2021.
La JGL acuerda adjudicar el contrato del 
servicio de mantenimiento de ascensores 
de inmuebles municipales a KONE ELE-
VADORES SA, al haber obtenido la mayor 
puntuación, por el importe total anual de 
8.842,68 € IVA incluido de conformidad con 
los pliegos reguladores de la contratación y 
la oferta presentada, y autorizar y disponer 
el gasto futuro de 8.842,68 euros, corres-
pondiente al año 2022, con cargo al ejercicio 
presupuestario de 2022 , así como autorizar 
y disponer el gasto futuro de 8.842,68 eu-
ros, correspondiente al año 2023, con cargo 
al presupuesto de dicho ejercicio.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 23-09-21
La Junta de Gobierno Local acuerda clasifi-
car las proposiciones presentadas en con-
tratación de reforma de las instalaciones 
de climatización e iluminación para la me-
jora de la calificación energética al mercado 
municipal, cofinanciada por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional en el Marco del 
Programa Operativo de Crecimiento Soste-
nible, y requerir documentación. 
La JGL acuerda adjudicar a la mercantil 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, 
como empresa licitadora a cuyo favor ha 
recaído la propuesta de adjudicación por 
ser la candidata con mejor puntuación, el 
contrato de obras de “Pavimentación de 
C/Els Furs y otros viales municipales”, por 
un importe de 175.499,61 € (IVA incluido) 
y un plazo de ejecución de 25 días; con su-
jeción a las condiciones del pliego y demás 
circunstancias fijadas en la oferta. También 
acuerda y disponer el gasto de 175.499,61 
€ con cargo al vigente Presupuesto muni-
cipal para el ejercicio 2021. 
La Junta de Gobierno Local acuerda adju-
dicar a la mercantil AGLOMERADOS LOS 
SERRANOS, SAU, como empresa licitado-
ra a cuyo favor ha recaído la propuesta de 
adjudicación por ser la candidata con mejor 

puntuación una vez aplicados los criterios 
de reparto de lotes del pliego regulador, el 
contrato de obras de “Reparación del pavi-
mento del Camí Marjalet (Tramo camí Car-
nissers y camí Santa Pau) y otros viales por 
un importe de 158.082,05€ (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución de 35 días; con suje-
ción a las condiciones del pliego y demás cir-
cunstancias fijadas en la oferta, y autorizar y 
disponer el gasto de 158.082,05 € con cargo 
al vigente Presupuesto municipal. 
La JGL acuerda ratificar el informe técnico 
sobre la respuesta del titular al Estudio 
de Impacto Ambiental y el Estudio de In-
tegración Paisajística.del expediente AT-
LINE/2011
La Junta de Gobierno Local acuerda inco-
ar a la mercantil PESUDO Y MARTINEZ 
SL, expediente para la restauración de 
la legalidad urbanística vulnerada, por la 
realización, sin previa licencia ni orden de 
ejecución, de los actos de edificación o uso 
del suelo realizados en inmueble sito en Av. 
Nules 58. 
La JGL acuerda incoar a D R.F.G., expedien-
te para la restauración de la legalidad ur-
banística vulnerada, por la realización, sin 
previa licencia ni orden de ejecución, de ac-
tos de edificación o uso del suelo, realiza-
dos en Camí Llombai - Polígono 33 Parcela 
279, en Suelo No Urbanizable de Régimen 
Común, SNU-RC.1. 
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a 
D A.G.C., 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 en 
inmueble sito en Ctra. Caramit - Polígono 
23 Parcela 173, en Suelo No Urbanizable 
de Régimen Común, SNU-RC.1. 
La JGL acuerda proponer como medida de 
restauración de la legalidad urbanística vul-
nerada, la demolición de las obras de edi-
ficación realizadas sin licencia, en Camí La 
Mar De Vila-Real Polígono 46 Parcela 203, 
en suelo no urbanizable.
La Junta de Gobierno Local acuerda propo-
ner como medida de restauración de la lega-
lidad urbanística vulnerada, el cerramiento 
del hueco realizado sin licencia en pared de 
cierre del edifico sito en c/ Juan Bta. Soler 1, 
a la altura del 2º piso, con unas dimensiones 
aproximadas de 1,00 x 1,00 m. 
La JGL acuerda desestimar el recurso de re-
posición interpuesto por D.C.I.G., contra el 
acuerdo adoptado por la Junta de gobierno 
Local por el que se propone como medida 
para la restauración de la legalidad urba-
nística la demolición de las obras efectua-
das sin la correspondiente autorización ad-
ministrativa en Cr Bernat Artola 2, en zona 
de calificación UFA, incluido en el ámbito de 
la Unidad de Ejecución UE A-25. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a la mercantil Grupin S.A., una prór-
roga de 6, 24 y 6 meses, para el inicio, 
finalización e interrupción máxima, res-
pectivamente, de las obras de construc-
ción de edificio de 58 viviendas, planta baja 
y dos sótanos garaje en C/ Roberto Roselló 
Gasch, Avda del Transporte. 
La JGL acuerda conceder a la mercantil TE-
LEFONICA DE ESPAÑA S.A., la licencia de 

obras solicitada para la realización de una 
arqueta y canalización en vía pública para 
acometida de servicio de telecomunicaci-
ones a inmueble sito en Av. Union Europea 
10, que se entiende otorgada salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, licencia que se otorga con las con-
diciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D J.A.P., la licencia de obras solicitada 
para realización de zanja en vía pública para 
la acometida de saneamiento en Cr Mare de 
Déu de La Saleta 4, que se entiende otorga-
da salvo el derecho de propiedad y sin per-
juicio del de tercero, y que se otorga con las 
condiciones particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D J.L.F.E., la li-
cencia de obras solicitada para la realiza-
ción de zanja en vía pública para la realiza-
ción de acometida de saneamiento en C/ La 
Saleta 6 , 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 Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES SAU, la licencia de obras so-
licitada para la ejecución de una zanja en la 
vía pública para línea subterránea trifásica 
a 20kv desde Ctd Valencia 1A Travesía has-
ta Ct Gen. Valenciana, en C/ Torres Quevedo 
– C/ Valencia – C/ Mallorca, que se entien-
de otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, licencia que 
se otorga con las condiciones particulares 
establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D M.J.B.M. la li-
cencia de obras solicitada para derribo de 
vivienda entre medianeras sita en Cr Ec-
ce-Homo,17, según proyecto visado CAAT, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y que se otorga con las condiciones parti-
culares establecidas.
La junta de gobierno local acuerda conce-
der a d v.i.i. y a dª m.d.a, la licencia de obras 
solicitada para construcción de vivienda 
unifamiliar en hilera con piscina en Camí 
del Grau, 191, esquina calle Madrid, según 
proyecto básico presentado, que se enti-
ende otorgada salvo el derecho de propi-
edad y sin perjuicio del de tercero, y que 
se otorga con las condiciones particulares 
establecidas.
La JGL acuerda conceder a la CDAD PROP 
ISAAC PERAL 5 CB la licencia de obras so-
licitada para la construcción de edificio de 
nueva planta de 6 viviendas y locales en C/ 
ISAAC PERAL Nº 5, esquina calle L’estany 
Llarguer, según proyecto básico presen-
tado, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, licencia que se otorga con las con-
diciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D J.U.C., la licencia de obras solicitada 
para vallado en Poligono 23 Parcela 145, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y que se otorga con las condiciones parti-
culares establecidas.
La JGL acuerda conceder a D V.M.G.V., la li-
cencia de obras solicitada para vallado en 
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Parcela 67 Polígono 15, 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 Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 8297/2021, 
8379/2021, 8659/2021, 8970/2021, 
9096/2021, 9159/2021, 9285/2021 y 
9368/2021.
La JGL acuerda aprobar el proyecto de obras 
de “Ejecución de la calle de servicio del CEIP 
José Iturbi”, redactado por el ingeniero de 
caminos municipal, con un presupuesto de 
base de licitación de 395.000 € IVA incluido 
y que incorpora los correspondientes es-
tudios de gestión de residuos, geotécnico y 
básico de seguridad y salud. 
La Junta de Gobierno Local acuerda declarar 
la innecesariedad de licencia de parcelación 
para segregar de la parcela registral 44098, 
de 6.605,75 m² según medición, con desti-
no a vial de servicio del colegio de educación 
infantil y primaria Jose Iturbi, quedando un 
resto de finca matriz de 4.346,02 m2 de 
superficie según medición y 4.346 m2 de 
superficie de validación catastral, de suelo 
urbano incluido en la unidad de ejecución 
C-3 del Plan General de Burriana. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 30-09-21
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar 
a herederos de D V.D.E., 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 en Cm Ballester - Polígono 
22 Parcela 192, consistentes en vallado de 
la parcela, con vallas tipo obra, ancladas al 
suelo con hormigón, en una longitud apro-
ximada de unos 240 ml, incluyendo una 
puerta de dos hojas de unos 5,20 ml del 
mismo material. 
La JGL acuerda incoar a la mercantil HER-
MANOS MICHAVILA S.A., expediente para 
la restauración de la legalidad urbanística 
vulnerada, por la realización, sin previa li-
cencia ni orden de ejecución, de los actos de 
edificación o uso del suelo en Ctra. Nules, 
56 - Camí Vell de València, consistentes en 
la construcción de una solera de hormigón 
de unos 300 m2 aproximados y sobre la 
solera, y adosada a propiedad colindante y 
al cami Vell de Valencia, se ha construido 
una carpa de aproximadamente 300 m2, 
con estructura metálica y el techo de capa 
de plástico. 
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar 
a Dª D.M.C.E., expediente para la restau-
ración de la legalidad urbanística, por la 
realización, sin previa licencia ni orden de 
ejecución, de actos de edificación o uso del 
suelo en Cm Marjalet - Polígono 53 Parcela 
8, consistentes en el vallado de 3 lados de 
la parcela, exceptuando la que linda con el 
camí Marjalet, donde existe un cañar. Se 
hace constar que, según indica el Sindicato 
de Riegos en su informe, en el lateral izqui-
erdo NO se respeta el paso de regantes. 
La JGL acuerda incoar a D F.M.R., expedien-
te para la restauración de la legalidad ur-
banística vulnerada, por la realización, sin 
previa licencia ni orden de ejecución, de los 

actos de edificación o uso del suelo consis-
tentes en la ejecución de solera e instala-
ción de contenedor, realizados en Cm Vell 
De Vila-Real - Polígono 45 Parcela 350, en 
Suelo No Urbanizable, calificada como zona 
de protección de infraestructuras y domi-
nio público SNU-PD, y en concreto en la 
zona de protección de la carretera CV-185. 
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a 
D M.A.S.J y a Dª M.I.S.P., expediente para la 
restauración de la legalidad urbanística, por 
la realización, sin previa licencia ni orden de 
ejecución, de los actos de edificación o uso 
del suelo consistentes en la excavación y 
colocación de piscina prefabricada de unos 
14 m2 aproximados y con una profundidad 
de 1,20 ml aproximadamente en Camí Ecce 
Homo - Polígono 17 Parcela 277, en Sue-
lo No Urbanizable, en una zona calificada 
como la suspensión inmediata de dichos 
actos de edificación o uso del suelo. 
La JGL acuerda proponer a D B.O.Z como 
medida de restauración de la legalidad ur-
banística vulnerada, la demolición del in-
mueble sito en Av Jaime Chicharro 103 en 
suelo urbano, en el ámbito de la Unidad de 
Ejecución UE A-16 del vigente PGOU, re-
formado ilegalmente. 
La Junta de Gobierno Local acuerda proce-
der al archivo del expediente incoado a Dª 
L.A.R., en calidad de propietaria del inmu-
eble situado en Cm Fondo 51, al haberse 
restablecido las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público del 
mismo, a tenor del informe emitido por el 
Arquitecto Técnico municipal. 
La JGL acuerda desestimar las alegaciones 
presentadas por D F.T.O y Dª R.S.B., y rati-
ficar, en todo, el acuerdo de esta junta de 
fecha 12 de agosto de 2021 de desestima-
ción de alegaciones y propuesta de medida 
de restauración de la legalidad urbanística 
infringida, la demolición/desmontaje de 
las instalaciones implantadas, sin licencia 
u orden de ejecución, en Polígono 3, Parcela 
123 Ters Molinou. 
La Junta de Gobierno Local acuerda recti-
ficar, a instancia de Dª M.J.B.T., el error por 
omisión advertido en el dispositivo primero 
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobi-
erno Local en fecha 22 de julio de 2021, que 
queda redactado del siguiente tenor literal: 
“Primero.- Conceder a Dª M.J.B.T y a D J.F.R. 
la licencia de obras solicitada para cons-
trucción de vivienda unifamiliar y piscina en 
Camí Fondo, 51 Esquina Calle Fray Teren-
cio Huguet, según proyecto visado CTAC en 
fecha 13 de julio de 2021, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, 
La JGL acuerda Conceder a D V.C.N y a Dª 
E.M.N, la licencia de obras solicitada para 
reforma y redistribución interior de vivienda 
sita en Camí Serratella 253, según proyecto 
visado CTAC, que se entiende otorgada sal-
vo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y cumpliendo con las condiciones 
particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a D J.C.F.LL. Y a Dª R.M.C., la licencia 
de obras solicitada para construcción de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina en 
Calle Juan Pablo II 2B, según proyecto visa-

do CTAC, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y cumpliendo con las condiciones 
particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D J.G.D. y a Dª 
R.M.U., la licencia de obras solicitada para 
construcción de piscina en vivienda unifa-
miliar pareada sita en Calle Magallanes 24, , 
según proyecto presentado, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y cumpliendo con las 
condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D L.B.E., la licencia de obras solicita-
da para vallado en inmueble sito en Avda 
/ Cañada Blanch S/N (Polígono 20-Parcela 
389), que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y cumpliendo con las condiciones 
particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a Dª R.D.R., la li-
cencia de obras solicitada para reparación 
y pintura de fachada en C/ Sant Victorià 20, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y cumpliendo con las condiciones particu-
lares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a Dª L.A.H. la licencia de obras solicita-
da para legalización de piscina en vivienda 
adosada sita en Cr Brussel·les, 46, según 
proyecto visado CTAC, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero.
La JGL acuerda declarar restaurada la 
legalidad urbanística infringida por Dª 
L.A.H. y Dª M.D.H.Q. con la realización de 
las obras consistentes en construcción de 
piscina ejecutadas en inmueble sito en Cr 
Brusel·les, al haberse solicitado licencia 
municipal para la ejecución de las mismas 
y de conformidad con el informe emitido 
por el arquitecto municipal y la propuesta 
formulada por la Jefa de Sección V, ambos 
de carácter favorable a la concesión de 
licencia municipal solicitada, archivar el 
expediente. 
La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 8962/2021, 
8832/2021, 9376/2021, 9198/2021, 
9277/2021, 9492/2021, 8350/2021, 
9478/2021, 9415/2021, 9443/2021, 
7344/2021, 9574/2021, 9655/2021, 
9166/2021, 9452/2021 y 6588/2021.
La JGL acuerda dar traslado a la mercan-
til URBAMED INFRAESTRUCTURAS, SL , 
como adjudicataria del contrato de obras de 
“Reforma en edificio del antiguo ambulato-
rio para la relocalización y concentración de 
los servicios sociales y CAISS, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regi-
onal en el marco del Programa operativo 
de crecimiento sostenible 2014-2020”, del 
informe de avance de las obras presentado, 
en el que se le insta a que disponga de los 
medios personales y materiales necesarios 
para el aumento del ritmo de los trabajos 
que permita la recuperación de los plazos 
comprometidos inicialmente; y se le re-
cuerda que debe justificar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en su con-
trato respecto algunos puntos. 
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BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA
7.30 .........................................................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2021

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE 2021

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

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
Recogida voluminosos Fobesa ...964 53 67 61

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
Iris ArroyoMartínez
Asiya Lgnaoui El Filali
Ela Martínez Alvarez
Dante Martínez Alvarez
Hugo Vázquez Dieste
Guillem Esteve Vidal 
Toni Arroyo Beltran
Sara Sánchez Deliu
Amira El Allali
Noa Pérez Gómez
Lucía Botella Herrador
Biel Cebrián Salvador
Lucas Valverde Cameros
Diana Ioana Corojan
Martín García Gómez
Marc Collado Burdeus
María Felip Onrubia

DEFUNCIONS

MATRIMONIS
Juan Ros Lengua i Carmen Miró Cervera
Luis Canseco Tormos i Elisabet Ruiz Muela
Ignacio Ruíz Fuertes i Maria Francesca Rosca Cruceanu
Antonio Rodríguez Gimeno i Rosa María Piqueres Gilabert
José Miguel García Tormos i Jessica Jiménez Atienza
Ionel Bondoc i Mariana Tudor
Vicente Ramón Broch Salvador i Abigail Mario Nácher
Juan Ramón Llopis Martínez i Isabel Parra Fortuño
Oscar Heredia Bueso i Eva Chabrera Sanchis
Alberto Montoya Enguidanos i Laura Sorribes Bonet
Oscar Marcelo Luna Venegas i Inés Fabiola 
Morales Alarcón 
Javier Sales Balaguer  i Maria Amorós Izquierdo

CONSUELO PASCUAL IBAÑEZ ............................................91
CECILIA MIJANJOS ORTIZ ....................................................88
JUAN CARLOS REIG ORTA ....................................................55
FUENSANTA VERA IZQUIERDO .........................................95
MARIA JOSE BODI PUIG .......................................................58
JUANA PINTOR JORDAN .......................................................93
RAFAEL ROMERO CEREZO .................................................. 77
MARIA DIAGO ROS..................................................................85
RAMON ROSELL PALOMAR..................................................81
JUAN ANTONIO PALAU SUBIES .........................................61
ONEA VLADUT-IONUT ...........................................................23
ROSA CANDAU NAVARRO ...................................................89
JOSE FONT BLANCH ...............................................................86
FRANCISCO FERRER MONDRAGON................................85
ALFREDO MOLINER GIMENO .............................................78
FCO JOSE SANCHO PESET ................................................. 66
TERESA MARTI NAVARRO ...................................................93
MIGUEL OLIVARES LOPEZ ................................................... 74
ANA ZAMORA GARCIA ...........................................................71
MIGUEL ANGEL CONDE BLANCO .....................................47
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L'alcaldessa rep el nou tinent de la Guàrdia 
Civil a Borriana

Javier García Josa estarà al capdavant de la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat en 
substitució del seu predecessor, Rafael Pérez Moreno

L'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, ha rebut a l'Ajun-
tament Javier García Josa, el nou 

tinent de la caserna de la Guàrdia Civil 
de la localitat en substitució del seu 
predecessor, Rafael Pérez Moreno.

En la visita institucional, Maria Josep Sa-
font ha felicitat a Javier García, que pren 
el comandament de la caserna de Borri-
ana, i ha destacat la “permanent i estreta 
col·laboració institucional entre la Policia 
Local i la Guàrdia Civil per mantindre la 
seguretat en el municipi”. En l’acte han 
estat presents també el capità de la 
Guàrdia Civil, Eloy Acedo Sánchez, així 
com el cap de la Policia Local, Francisco 
Catalán, i l'intendent, Raúl Amat. 
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