
DE BORRIANADE BORRIANA

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPALBUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL | NÚM. 491 | FEBRER 2022

ELEL PLAPLA

Borriana crida a gaudir de les Borriana crida a gaudir de les 
Falles 2022Falles 2022

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



EDITA: 
Magnífic Ajuntament de Borriana 

Directora: 
Maria Josep Safont 
Regidor delegat: 

Joan Ramon Monferrer Daudí 
Coordina:

Isabela Sales 

REVISIÓ: 
Aviva Borriana. Agència de 

Promoció del Valencià 
Adreça: 

Magnífic Ajuntament de Borriana 
Plaça Major, 1 · 12530 BORRIANA

IMPRIMEIX I MAQUETA: 
D. Legal - CS-477-1979

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

ANUNCIE’S EN EL BIM 
(Tarifa per inserció) 

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

més 21% d’IVA 

Tirada: 3.500 exemplars

Borriana crida a la 
participació massiva i 

intensa de la ciutadania en 
les Falles de 2022

Les Falles de Sant Josep de la “recuperació” ja han 
començat oficialment, amb el Pregó i la Crida

Borriana ha anunciat les seues 
festes josefinas per a enguany 
2022 amb el Pregó i la Crida, que 

obrin de forma oficial un mes sencer 
dedicat a les festes de les falles i supo-
sen el preludi de la setmana fallera de 
Borriana, quan els monuments fallers 
inunden els carrers de la ciutat i la tra-

dició i la festa tornen a donar-se la mà 
en la capital de la Plana Baixa.

Des de les sis de la vesprada, la comi-
tiva oficial amb la regidora de Falles i 
presidenta de la Junta Local Fallera, 
Sara Molina, al capdavant ha arreple-
gat, primer a les Reines Falleres, San-
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Continua en la pàgina següent

dra Candau i Ana Giménez, i posterior-
ment s'han unit cadascuna de les 18 
agrupacions falleres de la ciutat a la 
desfilada que ha confluït finalment en 
la Crida des del balcó de l'Ajuntament.

Com mana la tradició, el pregoner, Toni 
Gil, ha cridat a la participació i a viure de 
forma ben intensa la festa de les falles. 
El Pregó ha recorregut gran part dels 
carrers de la ciutat i, a poc a poc, han 
anat incorporant-se les representants 
de cadascuna de les agrupacions fa-

lleres. Enguany la parada i lectura del 
pregó ha sigut davant dels domicilis 
de les Reines Falleres i en els empla-
çaments de les falles Societat Club 53, 
la Vila, Cardenal Tarancon i la Ravalera.

Finalment, s'han dirigit a la plaça Major 
on el pregoner ha llegit per última ve-
gada el pregó i des del balcó de l'Ajun-
tament s'ha realitzat la Crida, amb la 
invitació de les Reines Falleres, que 
una vegada més han convidat a parti-
cipar tant a veïns i veïnes de Borriana 

com a totes aquelles persones que de-
sitgen viure unes festes úniques com 
les Falles.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, ha animat també a tota la ciu-
tadania perquè “participe intensament 
de les festes de la recuperació” i que 
les celebracions discórreguen “de for-
ma tan cívica com intensa”, perquè les 
Falles de 2022 “queden sempre grava-
des per al record”.

Enguany, la Crida ha estat acompanya-
da d'un joc de llums i música sobre la 
façana de l'Ajuntament i un espectacle 
pirotècnic acompanyat de l'himne re-
gional per a donar la benvinguda a les 
Falles de 2022.

El castell de focs artificials ha tornat 
a posar, un any més, el punt final als 
actes del Pregó i la Crida. El pròxim cap 
de setmana, 4 i 5 de març, es reprendrà 
l'activitat fallera amb les dos cavalca-
des del Ninot que se celebraran nova-
ment pels carrers de la ciutat.

NINOTS INDULTATS 
Els ninots de les falles Barri València i 
Barri la Mercè, en les categories major 
i infantil, respectivament, no sucumbi-

FALLES

2 |  3



ran enguany al foc de la nit de Sant Jo-
sep, en haver-los triats com les figures 
indultades d'enguany.

La sala d'exposicions del CMC la Mercè 
exposa, des del 24 de febrer i fins al 14 
de març, les figures triades per les 18 
agrupacions falleres que optaven a ser 
indultades del foc per a enguany.

A la sala d'exposicions plena de per-
sones de gom a gom, les Reines Falle-
res, Sandra Candau i Ana Giménez, en 
companyia de l'alcaldessa, Maria Josep 
Safont, i la regidora de Falles, Sara Mo-
lina, han fet pública la decisió del jurat 
i han lliurat els banderins acreditatius 
dels ninots que enguany se salvaran de 
la crema del 19 de març.

La Reina Infantil, Ana Giménez, ha 
obert el sobre amb el guanyador del ni-
not que pertanyia al monument infantil 
de la falla del Barri la Mercè. L'alcaldes-
sa i la regidora de Festes han sigut les 
primeres a felicitar els representants 
d'aquesta falla, que també han rebut 
un premi econòmic patrocinat per 
Knauff Indústries.

A continuació, la màxima representant 
de les falles de Borriana, la Reina Elena 
Pastor, ha obert el sobre en què s'indi-
cava el nom de la falla guanyadora del 
Ninot Indultat de 2022. Després d'una 
primera visita en què ha repassat tots 
i cadascun dels ninots que optaven a 
ser indultats, Sandra Candau ha donat 

a conèixer que el ninot indultat elegit en 
la votació corresponia a la falla del Barri 
València, que també han rebut un premi 
econòmic patrocinat per Sanycces.

Els ninots premiats continuaran ex-
posats al costat de la resta de ninots 
presentats per les altres agrupacions 
falleres de Borriana a la sala d’exposi-
cions del CMC la Mercè, perquè, com 
ha recordat l'alcaldessa, “tots els veïns 
i veïnes de Borriana puguen visitar una 
exposició que reflecteix a la perfecció el 
treball laboriós i artístic dels mestres 
fallers, així com l'esforç que cada any 
fan les 18 falles de la nostra ciutat per 
continuar presentant extraordinàries 
peces en aquesta exposició del Ninot”. 

FALLES



Més d'un milió d'euros per a renovar la 
xarxa d'aigua potable i clavegueram

L'Ajuntament de Borriana i Facsa presenten el Pla de renovació de la xarxa d'aigua potable 
i clavegueram 2022

Està previst la renovació integral de més de 3.600 metres de canalitzacions i 261 noves connexions

La tecnologia serà fonamental en aquest nou pla dotat amb una inversió que ascendeix a 
1.061.872 euros

L'Ajuntament invertirà enguany 
1.061.872 euros en el Pla de Re-
novació de la Xarxa 2022, en què 

Facsa durà a terme la renovació integral 
de més de 3.600 metres de conduccions 
i canalitzacions i 261 noves connexions.

Amb el compromís de millorar l'eficièn-
cia i la sostenibilitat del servei, l'Ajunta-
ment i Facsa, empresa concessionària 
del servei de proveïment d'aigua pota-
ble i de la gestió del clavegueram en el 
municipi, han presentat el pla director, 
que arreplega les actuacions de reno-
vació i millora d'aquestes infraestruc-
tures previstes per a l'exercici actual, 
amb un termini d'execució de 9 mesos.

Segons han explicat el regidor de Ser-
veis Públics, Vicent Aparisi, i el cap del 
servei de Facsa, Alejandro Boado, el pla 
inclou la renovació de la xarxa de pro-
veïment i de clavegueram de 24 car-
rers, avingudes i places de diferents 
zones del municipi, com ara el barri de 
la Bosca, els poblats marítims, l'entorn 
del carrer dels Arbrets o el Centre His-
tòric, entre d’altres.

Amb aquests treballs, que suposen una 
millora des del punt de vista de l'eficièn-
cia del servei i la sostenibilitat, s'apro-
fitarà també per a ampliar les voreres 
d'alguns dels carrers afectats i millo-
rar-ne les condicions d'accessibilitat.

Així mateix, han destacat que la tec-
nologia serà part fonamental d'aquest 
nou projecte, ja que enguany “se se-
guirà amb la instal·lació de mòduls 
de ràdio per a l'emissió de lectura de 
comptadors interiors que possibiliten 
conèixer el consum exacte sense en-
trar als domicilis”.

Concretament, han precisat, es tracta 
d'ampliar l'actual xarxa de telelectura 

de Borriana fins a 1.800 mòduls de 
ràdio amb sistema walk-by. Una ac-
ció que Boado ha emmarcat “dins de 
Waternology by FACSA, la nova marca 
que engloba les solucions intel·ligents 
per a la gestió del cicle integral de l'ai-
gua, amb la qual la companyia acom-
panya els municipis en el seu camí cap 
a la digitalització”.

Referent a la xarxa de proveïment d'ai-
gua potable, Aparisi ha quantificat la 
longitud de xarxa a renovar en 3.600m 
de canalitzacions, amb diàmetres 
compresos entre 75mm i 350mm, i 
261 noves connexions amb l'objectiu 
de “substituir de forma progressiva 
les canalitzacions més antigues de la 
xarxa i evitar possibles problemes en 
el subministrament relacionats amb 
pèrdues d'aigua”.

En aquesta línia, ha destacat també 
altres treballs en la xarxa de proveï-
ment com “la renovació de l'encreua-
ment de la canonada en alta que sub-
ministra aigua potable als abonats i 
abonades del polígon de Carabona 
amb la carretera CV-18, la sectorit-
zació del polígon del camí Fondo i la 

renovació de comptador del sector de 
Carabona”.

Quant a la xarxa de clavegueram, per a 
enguany la distància a renovar serà de 
1.950m, que donarà servei a 200 usuaris 
més. Amb aquestes actuacions, que su-
posen “una millora des del punt de vista 
de l'eficiència del servei i la sostenibilitat”, 
han manifestat Aparisi i Boado, “a més, 
s'aprofitarà per a ampliar les voreres 
d'alguns dels carrers implicats i millo-
rar-ne les condicions d'accessibilitat. 
Aquest és el cas, per exemple, del carrer 
dels Arbrets, que ampliarà la vorera per a 
poder incorporar forats per a arbres”.

Amb aquesta nou Pla de renovació, 
Facsa i el consistori certifiquen el seu 
compromís amb la millora continuada 
del servei i la promoció d'un ús soste-
nible de l'aigua. “Totes aquestes actu-
acions ratifiquen el treball que estem 
portant a terme per a actualitzar les 
xarxes de proveïment i sanejament del 
municipi, amb l'objectiu de millorar la 
qualitat del servei que prestem a la ciu-
tadania i minimitzar el risc de possibles 
avaries”, han manifestat sobre aquest 
tema Aparisi i Boado. 

PLA FACSA
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El govern municipal sol·licita en el ple que 
Borriana “sume la seua veu per a exigir 

ètica bancària”
En la sessió plenària ordinària de febrer van presentar una moció que insta a les 

entitats que oferisquen atenció personalitzada i de qualitat, especialment a les persones 
majors o amb diversitat funcional

L'equip de govern municipal de 
Borriana va proposar en el Ple 
ordinari de febrer, una moció 

que insta a les entitats bancàries que 
oferisquen atenció personalitzada en 
finestreta durant l'horari que les ofi-
cines estiguen obertes al públic, per a 
“facilitar una atenció més comprensi-
ble a la ciutadania i, especialment, a les 
persones majors i a les persones amb 
diversitat funcional”, segons va infor-
mar l'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont.

Des del govern municipal de Borriana, ha 
assegurat Safont, “volem posar de ma-
nifest la falta d'ètica per part d'algunes 
entitats, amb honroses excepcions, amb 
l'abandonament de serveis i l'aplicació 
de quotes abusives. Sens dubte, estem 
davant d’una situació de maltractament 
als col·lectius més vulnerables i, per ex-
tensió, a la població en general”.

Per això, ha continuat, “cal que incorpo-
ren iniciatives alineades amb els criteris 
i valors de la Responsabilitat Social i, si 
no, que les administracions públiques, 
com a garants dels drets de la ciuta-
dania i en representació seua, legislen 
i regulen una normativa bancària més 
justa i solidària, especialment per a les 
persones més vulnerables”.

En la moció, ha destacat l'alcaldessa, 
“també demanem que no es cobren 
comissions per conceptes derivats del 
servei d'atenció a les persones que no 
tenen les habilitats per a poder fer de 
forma autònoma les diferents gestions 
en els caixers automàtics” i, a més, que 
s'aplique “una tarifa social quant a les 
comissions, en funció de les caracte-
rístiques de cada client”.

Igualment, ha continuat Safont, “re-
clamem que els productes financers 
que s'oferisquen per part d'aquestes 

entitats siguen transparents i com-
prensibles, i que hi haja claredat en la 
redacció, per a no confondre les per-
sones en la contractació de productes 
que desconeixen o incórrer en despe-
ses innecessàries i abusives”.

Per tant, el govern municipal va sol·lici-
tar que Borriana sume la seua veu per 
a demanar que “si les entitats bancà-
ries no són capaces de donar solució 
per a atendre les necessitats de la 
seua clientela, especialment en els ca-
sos de risc de no poder exercir els seus 
drets com a consumidor per situacions 
concretes de vulnerabilitat, hauran de 
ser els poders públics competents els 
que asseguren l'assumpció d'aquests 
compromisos de manera regulada”.

SITUACIÓ
Segons explica el text de la moció, la 
prestació i la qualitat dels serveis ban-
caris presencials a la població s'han 
reduït de manera extraordinària en els 
últims quinze anys, un procés derivat 
entre altres causes de la digitalització, 
la fusió d'entitats bancàries i el tanca-
ment incessant d'oficines. Tot agreujat 
encara més per la implantació de la cita 
prèvia, les limitacions d'accés a les ofi-
cines i les restriccions d'horaris d'aten-
ció a les persones per la pandèmia.

En la iniciativa es reconeix que es trac-
ta d'una situació que afecta la població 

en general, però que empitjora espe-
cialment en els col·lectius de persones 
majors i amb diversitat funcional, que 
veuen vulnerats els seus drets per la 
falta d'una atenció específica de ma-
nera adequada i segura.

ADMINISTRACIONS
A aquesta situació de les entitats ban-
càries, la moció municipal afig que al-
tres entitats, entre les quals assenyala 
l'Administració Pública i l'Administració 
Local, han replantejat l'atenció al pú-
blic amb la implantació de la cita prèvia 
i l'impuls de l'administració digital, a 
causa de la pandèmia i dels problemes 
de contractació de nou personal. Qües-
tió que, segons retrau l'escrit, ha incidit 
negativament en els grups de persones 
vulnerables a causa de la bretxa digital.

Així, proposa que en aquests moments 
en què l'evolució de la pandèmia per-
met albirar un horitzó de normalitat 
en un futur pròxim, les administraci-
ons públiques, i particularment l'Ajun-
tament de Borriana, “ha de garantir 
l'equitat entre la ciutadania quant a 
l'accés, la informació, els pagaments 
i, si fora necessari, disposar de perso-
nal que assessore i facilite l'accés a les 
persones que el necessiten, mantenint 
la via telemàtica sense que supose una 
barrera per al compliment dels drets i 
deures de la ciutadania”. 

PLENARI



L’Ajuntament sol·licitarà ajudes a l'IVACE 
per a remodelar l'àrea industrial del camí 

Fondo
El ple municipal va aprovar per unanimitat la participació en la nova convocatòria per 

a la millora de polígons i zones industrials de la Comunitat Valenciana en 2022

bilitat urbana sostenible”, ha manifes-
tat el responsable d'Urbanisme.

A més, es milloraran les zones verdes, 
igual que es preveu la implantació de 
sistemes de gestió de residus. D’altra 
banda, Arnandis ha destacat que s’in-
vertirà en la seguretat del polígon amb 
la instal·lació de càmeres de control de 
trànsit connectades al servei de Poli-
cia Local. Així mateix, es milloraran els 
serveis d'enllumenat, xarxa d'aigua po-
table i sanejament.

Sobre aquest tema, ha ressaltat que 
totes aquestes actuacions de millora 
en l'espai industrial-empresarial “re-
dunden directament en les empreses 
que hi ha instal·lades, en els treballa-
dors i treballadores, així com en la ciu-
tadania i els usuaris del polígon”.

En els últims 4 anys, la inversió glo-
bal per a la millora d'àrees industrials 
a Borriana per part de l'IVACE s'eleva 
al voltant de 700.000 euros, tenint en 
compte que realment es tracta de tres 

anys, perquè en 2020 la convocatòria 
de l'IVACE es va anul·lar a causa de la 
pandèmia.

Amb la convocatòria de l'IVACE de l’any 
passat, 2021, l'Ajuntament va executar 
les obres per a la millora, modernització 
i dotació d'infraestructures i serveis en 
l'àrea industrial de la carretera de Nu-
les, amb una inversió d'una mica més 
de 141.500 euros, subvencionats ma-
joritàriament per part per l'IVACE. Un 
projecte que ha implementat també 
un carril bici al llarg del carrer Argila per 
a connectar amb el que ja hi havia a la 
CV-18, per a fomentar la mobilitat sos-
tenible en els desplaçaments al polígon.

L'any 2019 l'Ajuntament va invertir 
juntament amb l'IVACE, dins d'aques-
ta iniciativa, un total de 156.960 euros 
en la remodelació del polígon industrial 
de Carabona, i 376.863 euros més en 
la millora de la zona industrial del camí 
Fondo i l’Eccehomo entre les convoca-
tòries de 2018 i 2019. 

L'Ajuntament de Borriana sol·licita-
rà a l'Institut Valencià de Compe-
titivitat Empresarial (IVACE) una 

ajuda per a la millora, modernització i 
dotació d'infraestructures i serveis en 
l'àrea industrial del camí Fondo, el pro-
jecte de remodelació del qual suposa 
una segona intervenció en el polígon.

El ple municipal de febrer va aprovar 
per unanimitat la participació del con-
sistori en la nova convocatòria d'ajudes 
que concedeix l'IVACE per a la millora 
de polígons i zones industrials de la 
Comunitat Valenciana en 2022, en el 
marc d'un desenvolupament sosteni-
ble i de foment de la conservació, pro-
tecció i millora del medi ambient.

Segons ha indicat el regidor d'Urba-
nisme, Bruno Arnandis, es tracta de 
“potenciar i afavorir la implantació de 
noves indústries que reactiven l'activi-
tat econòmica, així com millorar la pro-
ductivitat de les empreses localitzades 
en aquesta àrea industrial”.

Amb la iniciativa es pretén, a més, ha 
assenyalat, d'una banda, garantir “la 
seguretat de les indústries i de les 
persones usuàries” i, al mateix temps, 
emparar “la seguretat viària i l'adequa-
da mobilitat de vianants i vehicles”.

Arnandis ha precisat que aquest nou 
projecte de remodelació del polígon 
del camí Fondo se sumarà al realitzat 
l'any 2018, en què l'Ajuntament de 
Borriana va invertir juntament amb 
l'IVACE, dins d'aquesta iniciativa, al 
voltant de 375.000 euros en la millora 
de la zona industrial del camí Fondo i 
l’Eccehomo.

La intenció és intervenir en la zona del 
camí Fondo amb la millora i ampliació 
dels aparcaments, i també en el carril 
bici, amb la instal·lació d’una separació 
física que servirà per a “millorar la mo-
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Els escolars participen en la plantació d'un 
bosc litoral de tamarius en la zona al costat 

del Mercat de la mar
43 xiquets i xiquetes del CEIP Cardenal Tarancon han plantat 22 exemplars de tamarix gallica

El tamariu és un arbust que per les seues característiques s'adapta fàcilment a les terres 
d’alta salinitat

Un grup d'escolars de Borria-
na ha participat al febrer en 
la plantació i reforestació de 

la zona de la platja de la Malva-rosa 
que la Regidoria de Sostenibilitat Me-
diambiental està duent a terme en la 
zona litoral.

Així, un total de 43 xiquets i xiquetes 
de segon cicle de primària, de tercer i 
quart curs, del col·legi cardenal Taran-
con han sigut els protagonistes d'una 
jornada en què s'ha plantat un bosc 
de fins a 22 exemplars de tamarius 
(tamarix gallica) en la zona al costat del 
Mercal de la mar, per a continuar amb 
la implantació d'aquesta espècie en 
l'àrea dels arenals.

Com ha explicat el regidor de l'àrea, 
Bruno Arnandis, “hem triat aquesta 
espècie que poden créixer fins als 6 o 8 
metres, perquè és la que millor s'adap-
ta a la primera línia de platja, ja que to-
lera molt bé la salinitat, de fet alguns 
creixen en l'arena de la platja”.

No obstant això, ha puntualitzat 
que en aquesta zona “en altres oca-
sions s'han plantat sobretot pins, 
pinus halepensis o pi blanc, majori-
tàriament, però també pinus pinea, 
pi pinyer, que en general s’adapten 
molt bé en la primera fila, però que 
en alguns punts concrets els ha cos-
tat una miqueta mes adaptar-se. En 
aquesta intervenció ens hem decan-
tat pel tamariu per a augmentar la 
biodiversitat i perquè s'hi adapten 
millor”.

Arnandis ha destacat que aquest tipus 
d'iniciatives amb els centres educa-
tius “són importants per a potenciar 
la consciència ambiental i també per a 
augmentar el coneixement sobre l'eco-

logia i la flora”. Amb això “col·laborem al 
fet que els xiquets i xiquetes prenguen 
consciència sobre la transcendència de 
la conservació d'espais naturals i sobre 
la repercussió de conservar i cuidar les 
plantes autòctones”.

Els escolars, que han estat assistits 
per operaris de Via Pública, han partici-
pat d'aquesta forma en la creació d'un 
bosc o parc litoral en aquesta zona de 
la platja que forma part de la servitud 
de protecció de costes.

Per les seues característiques el tama-
riu és una espècie d'arbre molt ade-
quada per a les zones costaneres, a 
causa de la seua bona adaptació a sòls 
amb alts nivells de salinitat.

Arnandis ha assegurat que en els úl-
tims cinc anys, a través de campanyes 
com les del Mes de l'Arbre, s'han ar-
ribat a plantar en les diferents zones 
“més de 1.000 exemplars de diferents 
espècies autòctones”.

Sobre aquest tema, ha valorat el tre-
ball dels centres educatius i associa-
cions col·laboradores com la Fundació 
Limne, l'Agrupament Escolta de Bor-
riana o les associacions de veïns per a 
“recuperar i millorar els espais natu-
rals de Borriana”. 

MEDI AMBIENT



L'Ajuntament arreplega al voltant de 185 
quilos de brutícia de l'aigua del Clot de la 

Mare de Déu
La neteja de l'aigua del paratge natural municipal es realitza una vegada al mes i cada 

tres dies es fa el manteniment i la neteja dels camins i de l’entorn

L'Ajuntament de Borriana i l'em-
presa Ferrovial han retirat al vol-
tant de 185 quilos de deixalles en 

els treballs de neteja realitzats aquesta 
setmana en l'aigua del Clot de la Mare 
de Déu o Estany de la Vila. Majoritàri-
ament, restes de plàstics, pots de fito-
sanitaris, llandes, esponges i metalls, 
que provoquen greus perjudicis en el 
medi ambient del paratge natural mu-
nicipal.

Cada mes, a través de les àrees muni-
cipals de Serveis Públics i de Sostenibi-
litat Mediambiental, efectius de l'em-
presa Ferrovial realitzen un dispositiu 
especial per a netejar i retirar la brutícia 
en general abocada de forma descon-
trolada en les aigües del paratge natu-
ral, o bé directament o bé a través de 
les séquies que desaigüen al paratge.

El regidor de Sostenibilitat Mediambi-
ental, Bruno Arnandis, i el de Serveis 
Públics, Vicent Aparisi, han destacat 
la importància d'aquesta actuació 
periòdica i han manifestat que “està 
en mans de tots els veïns i veïnes de 
Borriana que el Clot lluïsca de la millor 
manera possible. Hem d'evitar llançar 
qualsevol tipus d'abocament en qual-
sevol part del terme municipal, ja que, 
bé siga a través de les séquies que de-
semboquen al paratge o bé a través del 
riu, tot acaba en el Clot, i posteriorment 
a la platja”. 

Aparisi i Arnandis demanen “major im-
plicació de la ciutadania en el medi am-
bient per a erradicar aquesta pràctica 
de tirar fem al Clot que, per desgràcia, 
és més habitual del que pensem”. I han 
afegit, “si entre tots i totes col·laborem, 
segur que comptarem amb un paratge 
natural més net i protegit”.

Així mateix, han recordat que l'Ajunta-
ment a través de Ferrovial realitza tres 
vegades a la setmana treballs d'ade-

quació i neteja de residus 
de les sendes i de l'entorn, 
així com l'eliminació de ca-
nyes i vegetació en aquest 
paratge natural de la capi-
tal de la Plana Baixa, a més 
de la reposició de bosses 
de fem en tota la zona.

El Paratge Natural Munici-
pal del Clot de la Mare de 
Déu o Estany de la Vila és 
un dels més emblemàtics 
atractius turístics i naturals 
de Borriana, espai singular i 
un dels escassos exemples 
de bosc de ribera presents 
a la Plana Baixa. Té una 
superfície de 18 hectàre-
es i està situat en el lito-
ral pròxim a les platges de 
Borriana. El Clot de la Mare 
de Déu s'ha convertit en 
un lloc de visita obligat per 
als turistes que cada estiu 
arriben a Borriana buscant 
sol, arena i platja. 

MEDI AMBIENT
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Costes obri el període d'exposició pública 
perquè l'Ajuntament obtinga la concessió 

d'ocupació de terrenys de DPMT a les Terrasses
Una sol·licitud que va formular el govern municipal fa un any, en relació al voltant 
de 2.078m2 de terrenys de domini públic maritimoterrestre destinat a dotacions i 

infraestructures municipals

El Servei Provincial de Costes de 
Castelló va obrir un període de 20 
dies hàbils d'exposició pública en 

relació a la sol·licitud de concessió de 
l'Ajuntament de Borriana per a l'ocupa-
ció al voltant de 2.078m² de terrenys de 
domini públic maritimoterrestre per a 
destinar-lo a dotacions i infraestructu-
res municipals situades en les Terras-
ses, segons ha indicat el regidor d'Orde-
nació del Territori, Bruno Arnandis.

Es tracta, ha valorat, d'un tràmit ad-
ministratiu per al qual “esperem la im-
minent aprovació de la concessió” i po-
der, finalment, “facultar-ne la legalitat 
i, posteriorment i independent, realit-
zar accions en què prevalguen els usos 
adaptats i respectuosos amb l'entorn”.

Durant aquest període es pot consul-
tar el projecte que serveix de base a la 
sol·licitud i, si cal, presentar les al·lega-
cions i observacions que s'estimen. La 
documentació està a disposició per a 
consulta pública en el portal del Minis-
teri: <https://www.miteco.gob.es/es/
costas/participacion-publica/12-c-
nc02-20-12-0012.aspx>

Les al·legacions i observacions es pre-
sentaran dirigides al Servei Provincial 
de Costes de Castelló, situat al carrer 
Escultor Viciano de Castelló, i en parti-
cular, si disposa de certificat o DNI elec-
trònics en vigor, pot fer ús del Registre 
General en el web: <https://rec.redsara.
es/registro/action/are/acceso.do>

Arnandis ha explicat que en l'actualitat el 
municipi compta amb determinades ins-
tal·lacions i infraestructures de titularitat 
municipal situades en zona de Domini 
Públic Maritimoterrestre (DPMT). Algu-
nes de les quals compten amb autoritza-
ció o concessió, en vigor o extingida, men-
tre que unes altres no estan emparades 
per cap títol concessional, encara que 

puguen disposar de títols o antecedents 
administratius, com és el cas de les infra-
estructures d'aigua i clavegueram.

En el cas de la zona de les Terrasses, ha 
manifestat el regidor, fa un any l'Ajun-
tament va remetre la sol·licitud amb 
la tramitació administrativa corres-
ponent per a obtindre l'oportú títol de 
concessió d'ocupació, a fi d'aconseguir 
la correcta qualificació dels serveis i les 
instal·lacions municipals emplaçades 
en el DPMT i habilitar-ne les accions de 
conservació i millora, constatant ex-
pressament que totes les ocupacions 
municipals es destinen a l'ús públic.

Per a la qual cosa, ha precisat, va reme-
tre un projecte bàsic que integra tots 
els elements esmentats en el tram que 
s'indica en el carrer de les Terrasses, en 
el qual es fixen les característiques de 
les obres i instal·lacions, l'extensió del 
DPMT a ocupar i altres especificacions 
que determina la normativa de Costes.

També es defineixen les operacions 
d'explotació i manteniment habituals 
en aquestes infraestructures, a fi de po-
der dur-les a terme sense la necessitat 
de tramitar el corresponent permís en 
cada actuació que s’haja d’executar.

XARXA D'AIGUA POTABLE
En la zona de DPMT existeix una con-
ducció de proveïment d'aigua potable 
de 63mm de diàmetre que dona servei 
als habitatges que hi ha al carrer de les 
Terrasses. Aquesta conducció compta 
amb els elements necessaris per al 
seu funcionament, vàlvules, boques 
de reg, hidrants, així com les conne-
xions als habitatges. La xarxa discorre 
sota el paviment, principalment per la 
vorera. Està previst que l'encreuament 
d'aquesta xarxa d'aigua potable a tra-
vés del Clot, actualment és un tub que 
penja a cada marge de la desembo-

cadura, es realitze a través de la nova 
passarel·la que s’ha de construir en la 
zona de servitud de trànsit.

XARXA DE CLAVEGUERAM
No existeix xarxa de clavegueram al 
carrer de les Terrasses. Igual que la 
xarxa d'aigua potable, el servei de cla-
vegueram de Borriana es gestiona a 
través de concessió administrativa, 
dins del mateix contracte. Per a la ins-
tal·lació de la nova xarxa és necessari 
realitzar excavació en rasa amb mit-
jans mecànics, omplint-la amb arena 
i reposant el paviment existent. Així 
mateix, en aquells casos en què l'ex-
cavació a realitzar siga més profunda 
que el nivell freàtic, durant l'execució 
de les obres s'instal·la un sistema de 
well point per a permetre l'obertura de 
la rasa en condicions de seguretat.

XARXES D'ENLLUMENAT I ELECTRICITAT
En la zona de DPMT existeix una xarxa 
pública d'il·luminació i al carrer de les Ter-
rasses la conducció d'enllumenat discorre 
subterrània amb punts de llum sobre pal 
metàl·lic, que es corresponen amb els au-
toritzats en el seu moment per Costes. En 
l'actualitat el servei públic d'enllumenat 
es gestiona en règim de concessió admi-
nistrativa per l'empresa Gestió d'Energia 
i Enllumenat Borriana UTE. En la xarxa 
d'enllumenat es realitzen les operacions 
d'explotació i manteniment pròpies del 
servei, tant de les conduccions, quadres i 
arquetes com dels pals i lluminàries.

XARXA VIÀRIA
La gestió de la xarxa viària es du a ter-
me directament per l'Ajuntament. Les 
operacions de manteniment que es 
realitzen són les de reparació, repintat, 
i neteja habitual de zones pavimenta-
des, així com la reposició ocasional de 
superfícies granulars. 

LES TERRASES



Redacció del projecte de connexió de 
l'avinguda del Transport amb la rotonda de 

la CV18
La Junta de Govern Municipal ha aprovat la contractació del servei d'assistència 

tècnica per a la redacció del projecte d'execució del tram des de la carretera de Nules fins 
a la CV18

Amb procediment obert simplificat, amb diversos criteris d'adjudicació i per un import 
de 43.560 euros

La Junta de Govern Municipal de 
Borriana ha aprovat la contracta-
ció del servei d'assistència tècnica 

per a la redacció del projecte d'execu-
ció de la Ronda Sud de Borriana en el 
tram des de la carretera de Nules fins 
a la CV18, segons ha anunciat el re-
gidor d'Ordenació del Territori, Bruno 
Arnandis.

La licitació de la redacció del projecte 
de connexió de l'avinguda del Transport 
amb la rotonda de la CV18 (camí Arta-
na), serà a través de procediment obert 
simplificat, amb diversos criteris d'adju-
dicació i per un import de 43.560 euros.

Aquesta actuació, ha assegurat Bruno 
Arnandis, és un projecte “molt impor-
tant, perquè encara que és una obra 
que afecta aproximadament a 550m 
lineals, i al voltant de 20.000m² de 
superfície, serà molt beneficiosa per a 
desviar el trànsit cap a l'exterior i su-
mar un nou enllaç d’entrada i eixida de 
la ciutat”.

La finalització d'aquesta carretera, ha 
precisat el regidor de l'àrea d'Urbanis-
me, contribuirà a “desviar més trànsit 
cap a l'exterior i un enllaç més ràpid des 
de l'accés oest cap a l'àrea marítima”.

Es tracta de prolongar la inacabada 
avinguda del Transport per a connec-
tar-la amb la carretera autonòmica 
CV18 i encara a falta de la redacció del 
projecte, la proposta és de construir la 
infraestructura amb dos carrils per a 
cada sentit i, d'aquesta manera, donar 
continuïtat a l'avinguda del Transport.

En aquesta línia, Arnandis ha manifes-
tat que el Pla de mobilitat urbana sos-
tenible (PMUS) de Borriana recomana, 

precisament, la realització de la conne-
xió d'aquest tram amb la rotonda de la 
CV18 per a tancar l'anella de circumval-
lació a la localitat.

Actualment, ha recordat, aquesta car-
retera té una mitjana central i aparca-
ment en cordó que finalitza a l'altura 
de la plaça Manuel Sanchis Guarner, 
ubicació de l’institut Jaume I. Paral·lela-
ment, ha precisat, des del govern mu-

nicipal “estem treballant en l'adquisició 
dels terrenys”.

Ara ja, amb la conformitat donada per 
la Junta de Govern, es publicarà l'anun-
ci de licitació de la redacció del projecte 
en el perfil de contractant amb tota la 
documentació que integra l'expedient 
de contractació, en particular el plec de 
clàusules administratives particulars i 
el de prescripcions tècniques. 

URBANISME
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Des de primera hora del matí multitud de veïns i veïnes van festejar al patró i, a pesar de 
les limitacions, les representants falleres de 2022 van repartit 2.000 entrepans i malles de 

clementines de la Plana

Nombroses persones participen en una 
Font del Vi simbòlica el dia de Sant Blai

La tradició i la devoció es van fon-
dre des de les nou i mitja del matí 
el dia del patró de Borriana, Sant 

Blai, en què la nota predominant va 
ser la nombrosa afluència de veïns i 
veïnes, a pesar de les limitacions i les 
adaptacions d’una Font del Vi simbò-
lica, perquè enguany no va rajar vi de 
la font.

Tradició amb la qual es van iniciar els 
actes de la jornada festiva amb unes 
festes patronals de mínims que incloï-
en una simbòlica Font del Vi, instal·lada 
però sense amollar el seu tradicional 
vi, i on es va realitzar el repartiment de 
l'esmorzar popular.

Prèviament, va tindre lloc la lectura 
dels versos de Batiste el Bessó dedi-
cats al patró i a Borriana per part de 
les persones que tradicionalment els 
reciten, poemes que evoquen tradici-
ons i històries del passat, antics oficis, 
la vida en el camp o la tradició del dia 
de Sant Blai.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Jo-
sep Safont, la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, i les Reines Fa-
lleres de 2022, Sandra Candau i 
Ana Giménez, van ser les primeres 
a acostar-se per a arreplegar l'es-
morzar en envasos individuals que 
les Corts d'Honor van oferir a totes 
les persones, i també es van repartir 
malles de clementines de la Plana, 
sempre seguint el protocol de dis-
tància de seguretat i mascareta.

Acompanyant l'alcaldessa i una nom-
brosa representació municipal, també 
van voler participar en el dia de la festa 
de Sant Blai representants tant de la 
Guàrdia Civil com de la Policia Local de 
Borriana.

L'ordenada filera de persones formant 
cua va anar creixent i, a poc a poc, cen-
tenars de veïns i veïnes van desfilar per 

FESTES SANT BLAI



a arreplegar de mans de les represen-
tants falleres els entrepans preparats 
a base de llonganisses i botifarres, 
dels quals es van repartir al voltant de 
2.000 unitats.

D'aquesta forma es va tancar un matí 
en què els xiquets i les xiquetes també 
van poder xalar de les activitats i ta-
llers programats en la zona pròxima a 
la Font del Vi.

Els actes religiosos i més solemnes en 
honor al patró, Sant Blai, es van distri-
buir al llarg del dia. A les 11 del matí, la 
missa Major en la basílica d'El Salva-
dor, a la qual va assistir la Corporació 
Municipal. De vesprada es va realit-
zar l'acompanyament de tornada de 
la imatge del patró des de la basílica 
d’El Salvador, després de la missa de 
les 18h, amb un breu recorregut que 
va transcórrer pel carrer Major fins a 
l'ermita de Sant Blai.

Una vegada acabat el trasllat, i amb 
Sant Blai novament descansant a 
l'ermita de la qual és titular, es tancà 
la jornada festiva a Borriana amb un 
castell de focs artificials en la zona del 
riu, com a colofó del dia del patró de la 
ciutat de Borriana.

Continua en la pàgina següent

FESTES SANT BLAI
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CURSA DE SANT BLAI
Durant la setmana de celebració de 
les festes de Sant Blai, una cita tra-
dicional i molt esperada per les famí-
lies borrianenques que no pot faltar 
en el calendari festiu és la Cursa de 
Sant Blai, un esdeveniment popular i 
multitudinari que recorre els carrers 
més cèntrics de la ciutat que combina 
l'esport amb la diversió, que cada any 
organitzen el Servei Municipal d’Es-
ports i les AMPA dels centres edu-
catius amb motiu de la festivitat del 
patró de Borriana.

Davant la impossibilitat de celebrar-se 
per la pandèmia, l'Ajuntament va posar 
en marxa la iniciativa “la Cursa a l’esco-
la”, una edició adaptada a les circums-
tàncies que s’ha realitzat als centres 
escolars del municipi durant nou dies, 
fins a l'11 de febrer. Es tracta d'una 
alternativa organitzada pel Servei Mu-
nicipal d’Esports (SME) en què les tra-
dicionals carreres que durant un matí 
recorren el Pla i els carrers del centre 
de la ciutat, han estat substituïdes per 
carreres als patis dels centres escolars 
del municipi que han volgut unir-se a 
la iniciativa.

Cada dia un col·legi ha celebrat carre-
res per nivells i categories en les quals 
ha participat l'alumnat de tots els cur-
sos. Els patis dels col·legis s’han con-
vertit, cada dia un, en una pista d'atle-
tisme amb un circuit amb carreres per 
nivells en tots els centres educatius 
de Primària i Secundària.

EL COR CARNEVALE
El Cor Carnevale, dirigit per José R. Calpe, 
va actuar en el concert “Memorial José 
Manuel Fandos Ferrada” el diumenge 
13 de febrer a l'Auditori Juan Varea. En 
aquesta ocasió, en el concert organitzat 
per l'Ajuntament de Borriana a través 
de la Regidoria de Cultura es van poder 
escoltar obres de Bach, Ray, Giner o del 
mateix Fandos, entre d’altres. L'entra-
da al concert, gratuïta fins a completar 
l'aforament, va estar adaptada a la nor-
mativa sanitària en vigor. 
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Teatre de carrer, jocs i música han sigut els 
protagonistes del festival ‘Passa a la Plaça’

Una nova iniciativa municipal emmarcada en les festes de Sant Blai per al dissabte 19 de 
febrer, en una jornada en què es van fusionar activitats i espectacles gratuïts a la plaça Major

L'Ajuntament de Borriana, a través 
de la Regidoria de Festes, ha or-
ganitzat una programació familiar 

especial emmarcada en les festes de 
Sant Blai d'enguany, que amb el nom 
“Passa a la Plaça” incloïa un ampli ven-
tall d'activitats gratuïtes i obertes du-
rant tota la jornada el dissabte 19 de 
febrer al centre de la ciutat.

Es tractava, segons va explicar la regi-
dora de Festes, Lluïsa Monferrer, “d’una 
producció a mida que transformara la 
plaça Major de Borriana en un decorat 
continu, un espai no convencional, amb 
nombroses activitats i actuacions gra-
tuïtes que formaven part del festival”.

Monferrer ha assegurat que el festival 
“Passa a la Plaça” ha sigut una apos-
ta ferma del govern municipal per les 
arts escèniques, i en aquesta ocasió al 
carrer, i també per a les companyies de 
la província d'arts de carrer, amb l'ob-
jectiu de fer múscul en un temps espe-
cialment complicat per al sector de la 
cultura i, concretament, per a les arts 
escèniques”.

Així, la plaça Major es va convertir en 
un escenari en què es podia gaudir de 
les activitats i espectacles a càrrec de 
la companyia de teatre de carrer de 
la província La FAM Teatre, en horari 
matinal d’11h a 14h i vespertí de 17h 
a 20h. Un espai a l'aire lliure en què es 
podia controlar més fàcilment els ac-

cessos i garantir en tot moment la se-
guretat del públic i el compliment cor-
recte de les normes contra la covid-19.

Dins de la jornada festiva, Puck Cinema 
Caravana, el cinema més xicotet del 
món, va estar en la plaça amb un curt-
metratge cada 5 minuts per a nuclis 
reduïts de públic en horari d’11h a 14h 
i de 17h a 20h, i també en el mateix ho-
rari estava la Troupe de Jocs, amb 10 
jocs gegants d'allò més particulars per 
a jugar grans i xicotets.

A les 12.30 hores va ser el torn d’Al 
Teatro Sobre Ruedas, un teatre a l'aire 

lliure amb la seua preciosa caravana 
escenari i una graderia per a 150 es-
pectadors, amb l'espectacle de carrer 
amb música en directe ple de crítica, 
poesia i bon humor, Ambicions de Mar-
ta Sitjà.

A la vesprada, de 17h a 20h, es va po-
der gaudir novament de Puck Cinema 
Caravana i la Troupe de Jocs, i a les 
18.30h es va complementar nova-
ment amb l'espectacle Al Teatro Sobre 
Ruedas amb The Power Of 80 d'Eddy 
Eighty, un espectacle per a tots els pú-
blics al ritme dels anys 80. 

PASSA A LA PLAÇA
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El programa Vives Emplea Saludable ajuda 
a trobar treball a persones desocupades

L'Ajuntament de Borriana i Acció Contra la Fam posen en marxa un nou programa gratuït 
per a afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat a través 

d'un enfocament de vida saludable

Persones desocupades de Borriana 
milloraran en els pròxims mesos 
les seues possibilitats de trobar un 

treball amb la participació en Vives Em-
plea Saludable, un nou programa inno-
vador i gratuït d'Acció contra la Fam, en el 
qual col·labora l'Ajuntament de Borriana, 
que ajuda persones en situació vulnera-
ble a accedir al mercat laboral i, alhora, 
promou hàbits de vida saludables.

Els únics requisits per a participar 
són estar inscrits com a demandants 
d'ocupació, tindre motivació i ganes de 
comprometre's. El programa nou, Vi-
ves Emplea Saludable, s'iniciarà a prin-
cipis de març i finalitzarà a mitjan juny, 
i es realitzaran 2 edicions durant 2022 
amb 25 participants en cada edició.

Després de l'èxit de les edicions ante-
riors, en què més de la meitat de les 
persones participants han aconseguit 
reinserir-se en el món laboral, l'inici del 
nou programa està previst per al 10 de 
març de 2022, i encara queden places 
disponibles. Les persones interessa-
des a participar poden inscriure's en 
<www.vivesempleasaludable.org>.

Vives Emplea Saludable compta amb la 
col·laboració de diferents empreses, pro-
fessionals i persones expertes en matè-
ria d'ocupació i salut. El seu objectiu és 
l'enfortiment de les competències pro-
fessionals i l’acompanyament en el pro-
cés de busca d'ocupació. Tot això a través 
d'un enfocament de vida saludable.

En 2021, gràcies a aquest programa, 
50 persones van poder participar en les 
dos edicions, de les quals 29 van trobar 
una ocupació, fet que suposa un 58% 
d'insercions, de les quals 20 eren dones 
i 9 homes, i principalment en els sectors 
de logística, indústria i agrícola. A més, 
8 persones més es van inserir forma-
tivament, cosa que representa un 16%.

El programa utilitza una metodologia 
innovadora de treball en equip que pro-

jecta les capacitats dels participants per 
a aconseguir els seus objectius laborals. 
Aquest treball en grup es complementa 
amb altres sessions individuals en què 
es treballen aspectes més particulars, 
així com amb formacions qualificades 
segons el perfil i amb tallers generals 
per a la millora de competències.

Les regidores de Serveis Socials i Ocupa-
ció, Esther Meneu, i la d'Igualtat i Inclusió, 
María Romero, han destacat els “bons 
resultats de la memòria de 2021 que han 
millorat els de 2020, ja que han passat de 
24 reinsercions laborals a 29 i de dos rein-
corporacions a formacions del seu interès 
a vuit. A més, les persones participants van 
valorar el programa amb un 4,9 sobre 5”.

D'aquesta manera, han explicat, la 
mitjana de satisfacció amb el progra-
ma segons les enquestes realitzades 
als participants és d’“excel·lent”. Una 
altra qüestió que han destacat Meneu 
i Romero és “el suport social que ha su-
posat el programa per a les persones 
participants, ja que també s'ha facilitat 
a les persones que ho han necessitat 
targetes per a alimentació o mitjans te-
lemàtics per a seguir amb la formació”.

Romero i Meneu han valorat que els re-
sultats del passat exercici “parlen per si 
mateixos”, ja que “el programa ha sigut 
un èxit no només a nivell laboral o forma-
tiu, sinó també perquè el grup configurat 
ha permès reil·lusionar-se a 50 persones 
del municipi i sentir-se acompanyades 
en un temps d'incertesa màxima”.

VIVES EMPLEA SALUDABLE
En el programa Vives Emplea Saluda-
ble es formaran equips de treball de 25 
persones i, a través d’un procés parti-
cipatiu i transformador, es treballarà 
en dos eixos principals: potenciar i mi-
llorar habilitats personals i competèn-
cies professionals i promoure hàbits 
de vida saludable, amb els quals les 
persones participants milloren el seu 
estat de salut física, mental i emocio-
nal, i augmenten així la seua motivació i 
multipliquen les seues oportunitats de 
trobar i/o mantindre una ocupació.

Durant tres mesos, el programa treba-
lla setmanalment en sessions grupals 
online i presencials. També es duen a 
terme sessions individuals amb l'ob-
jectiu d'oferir una atenció més perso-
nalitzada i ajustada a cada persona.

Entre les activitats previstes cal des-
tacar sessions específiques de com-
petències digitals; sessions d'activitat 
física grupal; contactes directes amb 
empreses, visites a negocis i realit-
zació de tallers amb responsables de 
recursos humans; tallers oferits per 
professionals de l'ocupabilitat i la sa-
lut, i la participació en esdeveniments 
d'ocupació, fòrums i trobades.

Vives Emplea Saludable està finançat pel 
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 
i la Vicepresidència i Conselleria d'Igual-
tat i Polítiques Inclusives, amb la col·la-
boració de l'Ajuntament de Borriana 

OCUPACIÓ



El govern municipal arranca a Costes a 
Madrid la publicació del projecte per a la 

regeneració de la zona al sud del port
Maria Josep Safont i diversos regidors s'han reunit aquest dilluns amb representants del 

Ministeri per a accelerar els projectes i reivindicar solucions per a evitar els problemes de 
regressió del litoral

L'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, ha mostrat la seua 
“moderada satisfacció” després 

de la reunió a Madrid amb la directora 
general de Sostenibilitat de la Costa i 
del Mar del Ministeri de Foment, Ana 
María Oñoro, en què han participat 
també la subdirectora general de Do-
mini Públic MaritimoTerrestre, Ainhoa 
Pérez, i el subdirector general per a la 
protecció de la Costa, Ángel Muñoz, en 
aconseguir que en uns dies se sotmeta 
a informació pública el projecte de l'es-
pigó al sud del port.

Safont ha estat acompanyada en la 
trobada de treball pel regidor d'Urba-
nisme i Sostenibilitat Mediambiental, 
Bruno Arnandis, el primer tinent d'al-
calde i regidor de la Zona Marítima, Vi-
cent Aparisi, el tercer tinent d'alcalde, 
Vicent Granel, i personal tècnic mu-
nicipal, en què novament han instat 
el Ministeri que es mamprenguen els 
projectes i plans pendents del municipi 
relatius a la costa.

Segons ha indicat Safont en la reunió, 
els representants del Ministeri no so-
lament han mostrat una actitud “molt 
positiva”, sinó que també s'ha reflectit 
“cert progrès i agilitació d'alguns trà-
mits de projectes” i, el que és “més 
important”, han manifestat que les 
“bones intencions ara estan avalades 
i acompanyades de fons econòmics 
europeus”. Un projecte de 5,5 milions 
d'euros que implicarà l'espigó en la 
zona de la Serratella i 400.000 metres 
cúbics d'arena per a regenerar la costa 
sud de la ciutat.

Concretament, i en referència a les con-
cessions, en la reunió s'ha avançat que 
a finals de febrer o principis de març 
estarà ja la concessió administrativa 
definitiva d'ocupació de domini públic 

maritimoterrestre per a poder licitar im-
mediatament el projecte de construc-
ció de dos caragols d'Arquimedes en la 
zona de la Serratella, amb la finalitat de 
minimitzar els efectes de les inundaci-
ons en els habitatges de la zona.

Així mateix, l'11 de març finalitzarà el 
període d'exposició pública relatiu a la 
concessió per a l'ocupació al voltant de 
2.078m² de terrenys de domini públic 
maritimoterrestre destinat a dotacions 
i infraestructures municipals emplaça-
des en la zona de les Terrasses. També 
a falta d’uns informes de la delegació 
de Costes a Castelló, es resoldrà en 
breu la concessió del carrer Gravina.

Quant als projectes promesos i previs-
tos en una de les quatre Estratègies 
en les quals es detallen les actuacions 
necessàries per a protegir i solucionar 
el problema d'erosió que pateix aques-
ta part del litoral, algunes qualificades 
com a prioritàries, el Ministeri ha as-
segurat que en 10 dies se sotmetrà a 
informació pública el projecte bàsic i el 
de l'estudi d'impacte ambiental relatiu 
a la zona Sud, és a dir l'espigó de la Ser-
ratella, xifrat en una inversió de més de 
5 milions d'euros.

En relació amb l'espigó del Nord el plec 
està redactat a l'espera que s'aprove 
el pressupost per a publicar en el BOE 
la licitació de la redacció del projecte 
bàsic.

Per tot això, la delegació de Borriana 
encapçalada per l'alcaldessa, malgrat la 
lentitud, ha reflectit “cert grau d'espe-
rança” perquè la “impressió és que ara, 
a més de bones intencions s'ha donat 
un avanç a les nostres demandes”.

Igualment, l'alcaldessa ha volgut des-
tacar la millora en la comunicació amb 
la delegació de Costes a Castelló que 
és “més fluida i resolutiva”. De fet, al dia 
següent hi havia prevista una reunió, 
en la qual Safont va sol·licitar celeritat 
en l'informe per a concessió del carrer 
Gravina.

També es va plantejar que Borriana 
“no es mostra contrària al fet que 
s'extraga la seua arena per a millorar 
la costa d'altres municipis” però, ha 
puntualitzat, demana que si durant 
aquest procés es fan malbé els ca-
mins del municipi, “almenys Costes 
hauria de reparar-los o assumir-ne la 
despesa”. 

COSTES
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Torneig Internacional Fip Gold Borriana 
de pàdel

L'alcaldessa desitja sort als germans 
Mauro i Pepe Ortiz Garcia, esportistes de 
taekwondo, en la seua participació en la 

Copa President a Albània

L 'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, i el regidor d'Es-
ports, Vicent Aparisi, van pre-

sidir l’entrega de premis del Torneig 
Internacional Fip Gold Borriana de 
pàdel en les instal·lacions de l'orga-
nitzador Espadel Borriana juntament 
amb PadelCV i la Federació Internaci-
onal de Pàdel.

Safont i Aparisi van felicitar els gua-
nyadors, Nuria Vivancos i Lorena 
Alonso en la categoria Femenina, 
i Raúl Marcos i Javier García, en la 
masculina, en el l torneig en què van 
competir durant una setmana al vol-

tant de 250 parelles de diversos pa-
ïsos, per un total de 24.000 euros en 
premis.

Es tracta d'un campionat amb seus 
a Estocolm, Roma, Dubai, Bari i Bor-
riana, que compta amb els millors 

jugadors mundials del quadre mas-
culí i femení, de les principals potèn-
cies del pàdel, com l'Argentina, Itàlia, 
França, Espanya, Holanda, Suècia, 
Àustria, Portugal i Rússia. Compta 
amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Borriana, la Diputació de Castelló, 
la Generalitat Valenciana, la Fundació 
Trinidad Alfonso i el patrocini de Sa-
tine, entre altres empreses.

La fase prèvia es va celebrar en les 
instal·lacions d'Espadel els dies 14, 
15 i 16 de febrer i el quadre final al 
Poliesportiu la Bosca els dies 17, 18, 
19 i 20 de febrer. A més, va ser re-
transmès per a 18 països a través de 
diferents cadenes de televisió. 

L 'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor 
d'Esports, Vicent Aparisi, han rebut el taekwondista 
Pepe Ortiz acompanyat del seu entrenador i germà 

Mauro Ortiz. En la visita els han felicitat per la seua presèn-
cia en el campionat Copa President que s’ha celebrat a Al-
bània, alhora que els han mostrat el seu suport i admiració 
per la "brillant carrera esportiva".

Pepe, el més jove dels dos, va aconseguir el triomf en l’Open 
de Marina d’Or, un dels millors campionats d’àmbit nacional, 
imposant-se en la final al campió d'Espanya cadet. També 
va obtindre un tercer lloc a Bulgària i un or a Alemanya. En 
aquesta ocasió, Mauro l’acompanya com a entrenador i 
competeix en la categoria júnior per a menys de 55 kg. 

ESPORTS



I Concurs de Composició de Música Coral en 
Valencià

L’Ajuntament convoca el concurs en col·laboració amb la Coral Borrianenca, amb 
l'objectiu “d’estimular l'ampliació del repertori coral en valencià i donar l’oportunitat a la 

interpretació d'obres inèdites”

L'Ajuntament de Borriana, en col·laboració amb la Coral 
Borrianenca, ha convocat el ‘I Concurs de Composició 
de Música Coral en Valencià’, amb l'objectiu, segons 

ha explicat el regidor de Cultura, Vicent Granel, “d’estimular 
l'ampliació del repertori coral en valencià i donar l’oportuni-
tat a la interpretació d'obres inèdites”.

Aquest nou concurs estableix un primer premi de 600 euros, 
i també podran concedir-se fins a tres mencions d'honor o 
accèssits sense quantia econòmica. Les composicions, ha 
explicat Granel, “hauran de ser en valencià, originals i inèdi-
tes, a quatre veus mixtes i la temàtica i l'estil seran lliures”.

El termini de presentació, que va començar el passat 4 de 
gener, estarà obert fins a l'1 d'abril i la decisió del jurat es 
farà pública en la pàgina web i en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament durant el mes d'abril de 2022.

El regidor ha indicat que poden participar en el concurs tots 
els músics majors de 18 anys, residents o nascuts en la Co-
munitat Valenciana, sense límit d'edat.

Quant a la durada de la composició haurà de ser entre dos 
i quatre minuts, i no pot excedir en cap cas els cinc minuts, 
hauran de ser de fàcil execució per a possibilitar la inter-
pretació per part de qualsevol cor aficionat sense especials 
coneixements musicals, amb aquest sentit, ha precisat Gra-
nel, el jurat “valorarà específicament la relació entre facilitat 
d'execució i qualitat musical de l'obra”.

Granel ha destacat que les composicions que obtinguen el 
premi i els accèssits seran interpretades per la Coral Borri-
anenca en el ‘Concert d’Estiu 2022’ que se celebrara el dia 3 
de juliol, a més el jurat podrà recomanar a la Coral la inter-
pretació d'altres obres no premiades.

El jurat estarà format pel regidor delegat de Cultura com a 
president, un tècnic municipal com a secretari, i tres per-
sones com a vocals designades per resolució d'alcaldia a 
proposta del regidor delegat de Cultura: el director titular de 
la Coral Borrianenca, un cap de corda d'un grup coral i una 
persona de reconeguda solvència en el món de la música.

Les obres es presentaran de manera anònima i, per tant, 
no podran ser presentades amb la signatura de l'autor ni 
amb qualsevol altre signe que poguera identificar-ne l’au-
toria, en un sobre tancat, en què figurarà un lema. A més, 
es presentaran manuscrites, amb l’original i quatre còpies, 
o digitalitzades en format mus (aplicació Finale) o en format 
pdf, en suport USB, SD. En qualsevol cas també hauran de 
presentar les còpies en paper. 

CULTURA
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Més de 5.000 persones passen per la 
setena edició d'un emac. consolidat

Borriana va viure tres jornades de música i art, i es va convertir en referent cultural de la 
província

La setena edició de l'emac. va tan-
car les portes amb “un bon sabor 
de boca i una resposta del públic 

molt positiva”, en la qual més de 5.000 
persones van passar pel CMC la Mercè 
i els voltants, segons han valorat l'edil 
de Cultura, Vicent Granel, i el director 
del festival, Vicent Tormo.

Repartits en quatre espais, escenari 
amfiteatre, escenari emac., escenari 
emac.bar i l'exposició d'art al claus-
tre, el públic assistent va poder gaudir 
d'un cap de setmana que, com cada 
any, s'avança a la moda i presenta les 
propostes musicals i artístiques més 
innovadores.

Vicent Granel i Vicent Tormo s'han 
mostrat “satisfets” amb la resposta 
del públic a un emac. que ha tornat al 
seu lloc d'origen i a les seues dates al 
mes de febrer, i també “per l'organit-
zació de les actuacions, exposicions i 
tallers”.

L'edil de Cultura ha agraït el treball de 
l'equip de l'emac. per “tornar a organit-
zar una de les activitats culturals refe-
rents a les nostres comarques i territo-
ri. La gent va tornar a assistir a un dels 
esdeveniments que obri la programa-
ció cultural a la província de Castelló i, 
any rere any, es nota amb la resposta i 
la consolidació de la proposta”.

Per part seua, el director de l'emac. ha 
destacat la valoració “més que positi-
va”, perquè “hem pogut fer un emac. 
el més normal possible amb una gran 
programació artística i musical, i una 
molt bona resposta del públic. Les 
previsions han estat més que assoli-
des, i en alguns concerts més del que 
pensàvem”.

En l'últim dia de festival, el claustre del 
CMC la Mercè va ser l'escenari prota-
gonista amb les actuacions en directe 
del borrianenc Juanma Garcia, Sara Zo-
zaya i Xènia, i el colofó de la vesprada 
amb Queralt Lahoz, que va oferir un 

gran concert per a tancar la setena 
edició de l'emac.

Tormo ha agraït a Borriana Cultura “la 
seua implicació i ajuda”, i a tot l'equip 
de l'emac., als sponsors i a tot el públic 
que ha vingut al CMC la Mercè “per do-
nar-nos afecte i força en un any com 
aquest. Gràcies per estar amb nosaltres”.

ENQUESTA EMAC.
D'altra banda, l'emac. ha llançat una 
enquesta per a valorar la celebració 

d'aquesta edició i proposar les millo-
res que es puguen realitzar per a l'any 
que ve. Tant la Regidoria de Cultura 
com la direcció de l'emac. ja treballen 
en una vuitena edició amb la mirada 
posada a “augmentar la qualitat del 
festival i tornar a donar una progra-
mació al nivell que ha estat des del 
principi”, han manifestat Vicent Granel 
i Vicent Tormo, i han conclòs que “Bor-
riana ha d'estar associada a l'emac. i 
l'emac a Borriana, ja que sense els dos 
no seria possible”. 

CULTURA



Nova iniciativa d'oci alternatiu gratuït per 
a joves de 12 a 17 anys

‘Joves al carrer’, cada dissabte fins al 28 de maig al Casal Jove de 18h a 20h
Amb diferents tallers i activitats esportives, culturals i lúdiques, i aprofitant els recursos i 

les instal·lacions públiques del municipi

L'Ajuntament ha posat en marxa el 
nou projecte d'oci alternatiu dirigit 
a joves de 12 i 17 anys, que amb 

el nom ‘Joves al carrer’ es realitzarà 
dissabte de vesprada al Casal Jove, se-
gons ha anunciat la regidora de Joven-
tut, Lluïsa Monferrer.

‘Joves al carrer’, que va començar el 26 
de febrer, es realitza cada dissabtes de 
18h a 20h, en un principi fins al dissab-
te 28 de maig, i no requereix inscripció 
prèvia, n'hi ha prou amb acudir els dis-
sabtes al Casal Jove. En aquesta nova 
proposta municipal totes les activitats 
seran gratuïtes, “d'acord amb el model 
d'oci inclusiu i obert a tothom”, ha asse-
gurat Monferrer.

Es tracta, ha explicat, de “dinamitzar i 
crear un espai d'oci alternatiu juvenil 
impulsant la participació, l'acompa-

nyament en l'ús i gestió dels espais del 
municipi i promoure la creativitat, la 
iniciativa i els estils de vida saludable”.

Per aquest motiu, des de l'Ajuntament 
“facilitem als joves de Borriana una 
oferta d'oci juvenil creativa i participa-
tiva aprofitant els recursos i les instal-
lacions públiques del municipi, en de-
finitiva, “una alternativa per al temps 
lliure dels joves que fomenta estils de 
vida i pautes de consum més saluda-
bles, i en espais alternatius perquè 
puguen gaudir de noves maneres de 
gestionar el seu oci des d'un vessant 
més saludable, cooperatiu i innovador”.

En aquesta iniciativa es parteix d'una 
programació amb propostes de dife-
rents tallers i activitats de tipus es-
portives, culturals i lúdiques, així com 
les que puguen ser proposades pels 

mateixos joves que participen i amb 
l’aprofitament de les instal·lacions mu-
nicipals com ara poliesportius, la casa 
de cultura, etc.

“L'accés a la cultura, l'esport i l'ús dels 
espais públics en horaris poc habituals 
–ha destacat la regidora de Joventut– 
facilitarà que els joves coneguen els 
recursos, s'apropien de la seua comu-
nitat i treballen per a transformar-la”.

Per a desenvolupar el programa d'oci 
‘Joves al carrer’, el projecte compta 
amb 2 persones educadores/dinamit-
zadores el paper de les quals, amb in-
dependència de l'execució mateixa de 
la programació d'activitats, és facilitar 
les ferramentes necessàries als joves, 
estimular la seua participació i la moti-
vació, facilitar el contacte amb el grup 
i que coneguen o desenvolupen habi-
litats, actituds i valors de creativitat i 
responsabilitat.

PROGRAMACIÓ
Dissabte 26 de febrer. Festa de Ben-
vinguda i Campionat de Jocs de taula

Dissabte 5 de març. Jocs esportius

Dissabte 12 de març. Bàdminton i 
Campionat de la Fallera Calavera

Dissabte 26 de març. Scape Hall: Esca-
pem del casal?

Dissabte 2 d'abril. Taller de Xapes ‘Jo-
ves al carrer’

Dissabte 9 d'abril. Gimcana ‘Cooperar 
per guanyar i I Campionat de Poble 
Dorm

Dissabte 30 d'abril. Jornada de jocs 
tradicionals

Dissabte 7 de maig. Torneig d'escacs

Dissabte 14 de maig. Gimcana fotogràfic

Dissabte 21 de maig. Juga assot

Dissabte 28 de maig. Soccer Balls

JOVENTUT
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Reforç dels treballs de prevenció en les 
zones més sensibles a les inundacions

Durant quatre jornades s'ha realitzat el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de 
clavegueram i boteres, als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat del 

Mar, Illes Columbretes i a l’entorn de la plaça Mariners

L'Ajuntament de Borriana i Cicle 
Facsa, dins del Pla de manteni-
ment preventiu de la xarxa de 

clavegueram a la ciutat, han reforçat 
la presència en les zones més sensi-
bles a les inundacions que s'ocasionen 
després de forts episodis de pluja en la 
zona marítima del municipi.

El regidor de la Zona Marítima i Serveis 
Públics, Vicent Aparisi, ha explicat que es 
tracta “d’una actuació més de les inicia-
des pel consistori en la zona marítima per 
a tractar de mitigar la problemàtica que 
provoquen les precipitacions intenses”.

Concretament, Facsa ha realitzat recent-
ment durant quatre jornades el reforç 
amb treballs de neteja dels col·lectors 
de clavegueram i boteres, centrats en 
els carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, 
Garbí, Consolat de Mar, Illes Columbretes 
i en l’entorn de plaça dels Mariners.

“Una de les actuacions més rellevants 
per a previndre inundacions a la ciutat 
–ha manifestat Aparisi– és, precisa-
ment, realitzar un manteniment de 
la xarxa de clavegueram periòdica-
ment per a minimitzar el risc de patir 
inundacions fruit de les inclemències 
meteorològiques amb precipitacions 
molt abundants, quan els embornals i 
la xarxa d’evacuació d’aigua no donen 
l’abast per a desallotjar tota l'aigua”.

Per al manteniment de la xarxa de cla-
vegueram, ha assegurat el responsable 
municipal de l'àrea, “és imprescindible, 
periòdicament, revisar l'estat de les bo-
teres, col·lectors, estacions de bombeig 
i trams urbans de les rambles, ja que 
s'acumulen branques, fulles, plàstics i 
residus de tota classe durant els mesos 
de sequera. Eliminar aquests residus és 
fonamental per evitar embossos, tapo-
naments i obstruccions en els desai-
gües que poden acabar en inundacions”.

Aparisi ha destacat que, per a aquests 
treballs i per al manteniment preven-

tiu de la xarxa de clavegueram que a 
Borriana es realitza durant tot l'any, la 
companyia Facsa utilitza un nou vehi-
cle ECO equipat amb la tecnologia més 
moderna dins del sector, tant pel que 
fa al tipus de motorització del vehicle 
com a l'equip de succió-impulsió que 
porta instal·lat, que es troba propulsat 
únicament per gas natural comprimit.

Així mateix, ha recordat que l'últim tri-
mestre de l’any passat l'Ajuntament va 
finalitzar les obres d'implantació de la 
xarxa de drenatge per a la millora contra 
inundacions en la plaça dels Mariners. 
Amb un pressupost de 34.899 euros, 
Facsa va fer els treballs de millora del 
sistema de drenatge en aquesta àrea 
reforçant la xarxa que ha d'evacuar les 
pluges, i encara que no es tracta d'una 
actuació amb una gran inversió econò-

mica, “sí que és molt important perquè 
servirà per a alleujar la càrrega que ha 
de suportar la xarxa en aquesta zona i 
poder evacuar les aigües el més ràpid 
possible per a evitar que s'estanque”.

Els treballs es van centrar en l'entorn 
de la plaça dels Mariners amb la ins-
tal·lació de nous albellons i pous de 
registre en els quals s'han detectat 
fallades hídriques i la redirecció de di-
versos embornals al col·lector situat en 
l'avinguda de la Mediterrània, enfront 
de l'Escola de Vela, per a tractar d'ac-
celerar el procés de desguàs durant els 
primers instants de pluges torrencials.

El responsable municipal ha precisat 
que encara que aquestes actuacions 
“reduiran sensiblement la inundabilitat 
de la zona per les fortes pluges”, per si 
mateixes “no solucionaran el proble-
ma”, ja que van aparellades a altres 
treballs en altres zones de la ciutat.

Per això, ha assegurat, el consistori 
té en marxa diversos projectes enca-
minats a minimitzar els efectes de les 
inundacions que pateix la ciutat amb 
cada episodi de fortes pluges, i ha citat 
el pla de construcció “d’un col·lector en 
l'avinguda Tarancon i Jaume I, a fi de re-
duir les crescudes que també pateix el 
nucli urbà, especialment la plaça de la 
Generalitat i l’Escorredor”. 

PREVENCIÓ INUNDACIONS
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LEGISLATURA 1979-1983
A) GOVERN EN MINORIA D’UCD. Responsabilitats de ges-
tió per a tots els partits.

1. Juan Canós Safont (UCD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcalde

2. Manuel Tarancón Fandos (UCD)  . . . . . . . . . . . . . . Portaveu

3. Juana Tejedo Garcia (UCD)  . . . Cultura / Centres escolars

4. Melchor Reig Romero (UCD)  .Planificació urbana / S.Tècnics

– Ricardo Tudela Albert (UCD)  (substitut per defunció, gener 1982)

5. Juan Sorolla Montoya (UCD)  . . . . . . . . .Joventut/ Esports

6. Juan Arnal Planelles (UCD)   Règim interior / Relacions Ajuntament

7. Juan Franch Bodí (UCD)   Neteja / Assistència social / Sanitat

8. Manuel Fandos Fandos (UCD)   Festes populars / Mercat

9. Juan J. Escobedo Molés (UCD)  . . Projectes i realitzacions

10. Javier Perelló Oliver (UCD)  . . . . . . . .  Falles / Escorxador

1. Juan Sanchordi Pitarch (PSOE)  . . . . . . . . . . . . . . . Portaveu

2. Bautista Rosell Tornador (PSOE)   Cementeri / Pompes fúnebres

3. Antonio Gumbau Pallarés (PSOE)  . . . . . . . . . . . .  Incendis

4. Manuel Aymerich Marco (PSOE)  . . . . .  Banda de música

5. Antonio Agut Arnandis (PSOE)  . . . . . . sense delegacions

6. Manuel Ribes Miró (PSOE)  . . . . . . . . . . . . . .  Parcs i jardins

7. Carlos Gascó Corbalán (PSOE) . . .  Enllumenament públic

1. Vicente Devís Peris (PCE)  . Aigua potable / Clavegueram

– Clemente Serrano Mata (PCE)  . . . (substitut, agost 1980)

2. Roberto Monsonís Palomar (PCE)   Biblioteca / Museu municipal

– Vicente J. Montserrat Doménech  (Indep.) (substitut, setembre 
1980)

1. Manuel Amiguet Boix (ARDE)  . . . . . . . . . .  Policia/ Trànsit

1. Juan Feliu Rives (CD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Informació

B) INCIDÈNCIES

-  Agost 1980, dimiteix Juan Arnal de Tinent d’Alcalde i el 
substitueix Juan Sorolla.

-  L’estiu de 1980, els regidors del PCE Vicente Devís i Rober-
to Monsonís deixen el càrrec i són substituïts per Clemente 
Serrano i Vicente J. Montserrat.

-  Entre febrer i abril de 1981, dimiteixen de les seues dele-
gacions els regidors del PSOE i es fan càrrec els regidors 
de la UCD.

-  En 1981, Juan Feliu és substituït com a director del BIM 
per Juana Tejedo.

-  Desembre 1981, mor en un accident el regidor Melchor 
Reig, el substitueix Ricardo Tudela.

-   Gener 1982, els regidors del PSOE reprenen novament les 
delegacions.

C) INVERSIONS I FETS MÉS DESTACATS

-  Organització municipal segons el reglament orgànic: co-
missions, plenaris...

-  Rotonda del Port

-  Es posen en marxa els semàfors de la ciutat

-  Compra de terrenys per a la Depuradora municipal

-  Urbanització del camí Llombai

-  Projecte d’urbanització de la ronda exterior del Riu Anna

-  Projecte d'obertura de la ronda Pere IV

-  Projecte i obertura de la ronda Ferrocarril

-  Guarderia Príncep Felip, cessió per part del sindicat vertical

-  Terrenys i construcció del Centre d’Educació Especial Pla 
d’Hortolans (Diputació)

-  Poliesportiu la Bosca

-  Aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
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A los partidos de la oposición les mo-
lestan los éxitos de la gestión munici-
pal que benefician a la ciudadanía en 
general y al futuro de nuestra ciudad. 
El contraste entre la atonía y la falta 
de iniciativa de los gobiernos conser-
vadores del PP en Borriana y la actitud 
resolutiva y emprendedora de los go-
biernos progresistas duelen y mucho a 
la oposición PP-Vox.

En general, les molestan todos los éxi-
tos de las iniciativas municipales, pero 
a Vox, particularmente, le molestan los 
éxitos de las campañas de comercio, 
tanto que no para de intentar despres-
tigiarlas, en contra de los intereses de 
los propios comerciantes.

Primero anunció que cualquier ciuda-
dano podría comprar con los bonos de 
otra persona, después metiendo mie-
do a los comercios con la idea de que 
no cobrarían y acabó diciendo que se 
habían cometido delitos muy graves. 
Todas estas insidias fueron traslada-
das a la Agencia de Protección de Da-
tos y por dos veces la Agencia archivó 
el expediente sin dar ninguna relevan-
cia a los hechos.

Para Vox la campaña ha dado para 5 
plenos, 8 notas de prensa y entrevistas 
en la radio, en todos ellos para amena-
zar con discursos agoreros y, al final, 
nada.

Para nosotros ha significado escuc-
har a los comercios y trabajar por lo 
que pedían, llevando adelante una 
campaña con un impacto económico 
de más de un millón de euros directa-
mente en el comercio local. Y así con-
tinuaremos, escuchando y trabajando 
de la mano con el comercio de Borria-
na. Los políticos estamos para ayudar 
a la ciudadanía y no para malmeter 
contra la ciudadanía con el único inte-
rés de aparentar que hacemos política.

Nosotros, a seguir trabajando

Mientras, los socialistas seguimos 
trabajando de manera responsable, 
con la misma ilusión del primer día y 
una fuerte convicción de la ciudad que 
queremos, y la prueba la tenemos en 
el resultado del presupuesto de 2021. 

A la oposición no le gusta que las cosas 
salgan bien, anclados en su premisa 
“Cuanto peor mejor para todos y cuan-
to peor para todos mejor, mejor para 
mí el suyo beneficio político” (MR), por 
eso boicotea todo lo que puede para 
supuestamente rascar votos.

Muestra de ello es la frase a la que 
recurren cada año, tan básica como 
banal, “hay superávit porque no se tra-
baja”. Pues justamente es todo lo con-
trario. Hay remanentes porque desde 
todas las áreas del Ayuntamiento se ha 
trabajado, y mucho, para conseguir nu-
merosas subvenciones que antes, o no 
existían o los gobiernos de la derecha 
no pedían por dejadez o por desgana. 
En 2021, han llegado a Burriana casi 
3 millones de euros solo en subven-
ciones que no estaban previstas en el 
Presupuesto: nos han ingresado las 
dos primeras remesas de las obras de 
Edusi que hemos hecho desde 2017 y 
hemos tramitado múltiples convocato-
rias, nuevas o recurrentes, de subven-
ciones de Generalitat y Diputación.

Preferimos una liquidación positiva que 
nos permita reinvertir, independiente-
mente del importe, a las liquidaciones 
con déficit superior a 1,5 millones de 
euros que el PP gestionaba en la an-
terior crisis. Con su déficit sufrimos los 
peores recortes en servicios públicos, 
la falta de inversiones o las subidas 
más brutales de la historia de Burriana, 
en impuestos y tasas, como la subida 
de más del 30% en el IBI entre 2008 y 
2012. Por el contrario, el resultado de 
superávit, derivado de nuestra ges-
tión, nos va a permitir nuevas inver-

siones que mejorarán los accesos a la 
ciudad, como la expropiación y poste-
rior construcción de la conexión de la 
avenida del Transporte con la CV18, 
cuyo proyecto ya está publicado, los 
700.000€ que destinaremos a la ins-
talación de los tornillos de Arquímedes, 
una infraestructura fundamental, de la 
que ya hemos tramitado todos los per-
misos previos de diferentes adminis-
traciones, y que mejorará la evacuación 
de aguas en episodios de fuertes lluvi-
as en la zona de la Serratella, o comple-
taremos la financiación necesaria que 
requiere el proyecto para conectar el 
vial ciclo-peatonal del Puerto al Grao, 
entre otras. Todas estas mejoras de in-
fraestructuras no verían la luz sin esos 
resultados positivos suficientes para 
ser revertidos en nuevas obras que nos 
hagan sentir el orgullo de ser de Borri-
ana, como hemos hecho en los carriles 
ciclopeatonales de las carreteras del 
puerto y del grao.

Definitivamente, los socialistas tene-
mos muy claro cual es nuestro mode-
lo de ciudad y seguiremos trabajando 
para mejorar las infraestructuras y los 
servicios en beneficio de la ciudadanía 
y del futuro económico de la ciudad. 
Con una oposición desnortada, no nos 
queda otra que seguir gobernando de 
forma responsable y resolutiva en pro 
de la economía y el bienestar de la ciu-
dadanía de Borriana.

GOBERNAR ES TOMAR DECISIONES QUE 
MEJOREN LA VIDA DE LA CIUDADANÍA

Contáctanos,
psoe@burriana.es

opinió



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

borriana@compromis.net

UNA BORRIANA IGUALITÀRIA

Aquest, el mes de març, és el mes per 
excel·lència per posar sobre la taula la 
qüestió de la igualtat gràcies a les rei-
vindicacions feministes del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones. Però, 
per a Compromís, la igualtat és una 
qüestió transversal a abordar en el dia a 
dia des de l’òptica del feminisme inclu-
siu. És a dir, tenint en compte com totes 
les desigualtats travessen les perso-
nes sense poder limitar-nos a tenir en 
compte sols una de les discriminacions 
que patim. En eixa línia, el nostre lema 
central, Juntes som més fortes, femi-
nisme per a totes les persones.

Així, per exemple, en la programa-
ció del 8 de març que hem realitzat 
de forma transversal entre cultura i 
igualtat, o en el cicle del CUC, pensem 
en les famílies del municipi que, com 
no podria ser d’altra forma, són di-
verses. Per això, apostem per un cicle 
totalment gratuït, en un espai obert, 
amb actuacions de diferents tipus que 
conviden a participar a tota la família. 
Activitats en les que poder compartir 
com a família, disfrutar, créixer i refle-
xionar junts.

Properament tindrà lloc el memorial 
democràtic i, evidentment, al igual 
que plantegem en la programació del 
8 de març, oferim un espai per re-
cuperar la memòria històrica de les 
aportacions que tantes dones han fet 

a la història i han quedat esborrades. 
La història perduda a Borriana, que fa 
set anys que estem recuperant, i que 
aquest any tindrà com a protagonista 
a la Segona República a la nostra ciu-
tat. Dades distribuïdes per molts do-
cuments que es concentraran en una 
gran exposició, que donarà a conèixer 
la història durant una època del que 
poc s’ha escrit. Per altra banda, apos-
tem per obres com la intervenció ar-
tística #PerElles, que es sumarà a la 
commemoració del mes de la dona, 
reivindicant la figura de la dona en la 
societat borrianenca, els tallers fami-
liars, teatre i música. 

En ocupació plantegem línies clares, 
implicant-nos activament en la part 
que per a la inclusió i la igualtat re-
presenta la ocupació ja que les xifres 
parlen per sí soles. De les 2.211 per-
sones que estaven inscrites a Labora 
a 28 de febrer en Borriana, el 64’86% 
eren dones. Així, hem apostat per mi-
llorar la bretxa de gènere que trobem 
en l’ocupació, així com la juvenil. S’han 
creat línies específiques per a la con-
tractació de dones, joves i majors de 
45 anys: programa d’ocupació, un ta-
ller d’ocupació específic per a dones, 
programes de suport a la contracta-
ció de dones víctimes i a dones per a 
suplir baixes de maternitat, adopció o 
acolliment per a autònomes. A Bor-

riana fomentem el treball coordinat 
entre l’AEDL, serveis socials i la unitat 
d’igualtat amb entitats socials muni-
cipals, els centres educatius i Labora, 
Cambra de Comerç, el Pacte Ceràmic, 
la Fundació Isonomia o el CEEI per tal 
de poder atendre de forma coordinada 
i poder nodrir de perspectiva de gène-
re les actuacions municipals en el sen-
tit de la ocupació, la digitalització i la 
formació per aplicar el Pla d’Igualtat 
Municipal que fa res vàrem aprovar. 
Eixe és també el motiu que les per-
sones ateses des del Projecte Il·lusi-
ona’t d’Itineraris Integrats d’Inserció 
sociolaboral, siguen majoritàriament 
dones, que creem cursos d’informàti-
ca específics i que vulguem estar pre-
sents en tota xarxa de treball.

I amb aquestes línies també volem 
felicitar a tota Borriana per poder 
celebrar la festa valenciana per excel-
lència, com són les falles. Hem tornat 
a eixir al carrer, els monuments estan 
ocupant les nostres places, la música i 
els petards sonen, i les falleres tornen 
a desfilar. Ja hi havia ganes de celebrar 
la nostra festa, i en març. Va ser fa dos 
anys, abans d’iniciar la festa quan tot 
es va apagar, i ara, poc a poc, anem 
tornant a la normalitat. I Compromís 
volem estar al vostre costat, al costat 
d’un sector necessari i imprescindible 
per als valencians i valencianes. Sem-
pre amb vosaltres.

Compromís seguim treballant per la 
gent de Borriana, per exigir els millors 
serveis per als nostres veïns i veïnes, 
per una societat més igualitària, en la 
que capiguem totes, sense distinció. 
Seguim treballant per les persones, 
per fer una ciutat millor, i sobretot, 
per recuperar la nostra normalitat. 
Tornem a un mes de març per recordar 
a molta gent. 

opinió
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EL DESPEGUE DE BURRIANA
El cierre del ejercicio 2021 ha deja-
do 7 millones de euros en caja. Una 
importante suma que demuestra 
que o bien no se ha trabajado lo 
suficiente en 2021 para ejecutar 
todo aquello que se prometió, o 
bien que a nuestros vecinos, PSOE 
y Compromís les cobran de más en 
impuestos. 

La realidad de lo ejecutado es palpa-
ble en nuestras calles. La certeza de 
lo cobrado en impuestos lo sabe cada 
hogar con exactitud matemática. Y la 
calidad del servicio prestado, también. 

Y las consecuencias de la suma de 
todo ello es que hoy Burriana dispo-
ne de 7 millones que desde el PP le 
hemos pedido a la alcaldesa que los 
destine a las inversiones que permi-
tan que Burriana despegue. Llevamos 
muchos años estancados, forzados 
por unas políticas carentes de ambi-
ción y acomodadas en los despachos 
que han echado el freno a esta gran 
ciudad. 

Y Burriana respira liderazgo, ambi-
ciona nuevos horizontes y reivindica 
inversiones que nos vuelvan a situar 
en cabeza de tren y no en vagón de 
cola. Las oportunidades se trabajan y 
se luchan cada día, y se consiguen con 
convicción e insistencia, con la impli-
cación que esta gran ciudad nos exige 
a quienes ocupamos responsabilida-
des públicas. 

Y es por ello que le hemos pedido a la 
alcaldesa que sea capaz de recondu-
cir el rumbo de esta ciudad orgullosa 
de su pasado y deseosa de un futu-
ro próspero. El que siete millones de 
euros aflorados este 2022 nos deben 
permitir alcanzar para hacer frente a 
tantas barreras como las que se nos 
presentan. 

Con unas tarifas eléctricas dispara-
das, con el gas desbocado, la cesta de 
la compra más cara desde la década 
de los 80 y amenazas de ERTE (Ex-
pediente de Regulación Temporal de 
Empleo) para muchas familias, hace 
falta liderazgo para enfrentar con 
convicción, tesón y valentía los difíci-
les retos que se nos presentan. 

Hacerlo sin someter a quienes de-
bemos servir. Unos ciudadanos que, 
como ha ocurrido en el caso del desa-
rrollo del PAI Sant Gregori, han sufri-
do el maltrato de una alcaldesa que en 
lugar de defender sus intereses frente 
a la urbanizadora se ha vuelto a poner 
de su lado para asegurar el cobro de 
cuotas de urbanización que los afec-
tados dicen no estar ejecutadas. 

Y la Sra. Safont, en lugar de atender 
sus argumentos, ha preferido acudir 
a la Agencia Tributaria para formalizar 
un convenio que permita a la urbani-
zadora cobrar en ejecutiva las cuotas 
que ella desde el ayuntamiento no 
paga pero que sí impone a los afec-
tados. 

Ese modelo de gestión para el pue-
blo pero sin el pueblo que la alcal-
desa ejecuta al más puro estilo 
absolutista y que hoy deja en un 
desamparo absoluto a decenas de 
afectados que han recurrido a los 
tribunales para que la Justicia im-
ponga a la alcaldesa aquello que de 
forma dialogada Safont se niega a 
asumir. 

Nosotros estamos convencidos que 
hay otra forma de gobernar, de ha-
cer las cosas. Creemos que se pue-
de escuchar y alcanzar acuerdos en 
favor de todos. Y se puede trabajar 
para que el dinero garantice servicio, 
genere oportunidades y promueva 
desarrollo. Porque estamos con-
vencidos de que Burriana es lo único 
que importa, y ese espíritu luchador, 
ese orgullo de ciudad que llevamos 
todos dentro es el que debe volver 
a florecer. Como lo han hecho las 
Fallas, que este mes de marzo vuel-
ven a tomar las calles de Burriana 
reivindicando ese orgullo de ciudad 
que todos llevamos dentro. ¡Felices 
Fallas vecinos!

opinió



mariajesus.sanchis@burriana.es

EL PSOE ESTA SORDO Y CIEGO ANTE LOS 
PROPIETARIOS DE SAN GREGORI

No puede dejar de sorprenderme, lo re-
torcida que puede ser la izquierda de este 
Ayuntamiento de Burriana, Psoe y Com-
promis, para decir, que los de la derecha, 
utilizamos la propaganda de Goebbels 
y que pretendemos que “una mentira 
repetida mil veces se convierta en una 
verdad”, ridícula afirmación, si se tiene 
en cuenta, que la oposición lo único que 
critica son los informes externos porque 
están en contra de los informes de los 
técnicos municipales o de las mentiras 
que dice la urbanizadora, o el señor Ar-
nandis para justificar unas cuotas que la 
propia fiscalía anticorrupción dice que no 
se ajustan a la realidad, o la devolución 
de la condición de agente urbanizador 
a una empresa que no ha demostrado 
nunca la solvencia en este consistorio.
Es más, la urbanizadora Golf San Gre-
gori, que estaba en concurso de acre-
edores no compró la deuda que había 
en el concurso, la compró una Sociedad 
Limitada, y esta tiene un derecho de 
cobro por ella, pero no la pagó al con-
tado, sino a plazos, y llegado el primero 
plazo de abono de la deuda, resulta que 
pide un aplazamiento alegando que los 
propietarios no pagan las cuotas.
Y yo si repito como un loro, los propi-
etarios NO TIENEN QUE PAGAR LAS 
DEUDAS DE LA URBANIZADORA, tie-
nen que pagar la obra ejecutada.
Dice usted que yo repetía como un loro 
lo que me dictaban otros, mire señora 
Alcaldesa y resto del equipo de gobier-
no, yo en la vida he hablado por boca 
de nadie, eso más bien parece que lo 
hacen ustedes, que cuando habla el 
señor Arnandis se escucha de fondo 
unos pitidos igual al de las entradas 
de los mensajes de whassap, no se si 
serán de su móvil o de cualquier otro 

concejal, pero el único micrófono que 
parece abierto es el del señor Arnandis.
Yo no soy ningún loro, loros lo son us-
tedes, que no hacen más que repetir lo 
que les dice la urbanizadora, yo me leo 
los informes de los técnico, los recur-
sos de los propietarios y los escritos 
de la urbanizadora, y de ahí extraigo 
mis conclusiones, no como ustedes, 
que casualidad, todos sus argumentos 
coinciden con los de la urbanizadora, 
sin escuchar lo que les dicen los téc-
nicos municipales, ni los propietarios.
Dice usted que están ganando todos 
los recursos, les recuerdo que están 
todos recurridos en el TSJ, y que este 
es un tribunal especializado en de-
recho administrativo, no han ganado 
nada, esto por desgracia terminará en 
el tribunal Supremo, y ustedes tienen 
muchas posibilidades de perder y con 
ello producir en el Ayuntamiento de 
Burriana un quebranto mayor que el 
de la papelera.
Ustedes dicen que lo están ganando 
todo, pero de momento, la fiscalía le 
acusa a usted Señora Alcaldesa de un 
presunto delito de prevaricación con-
tinuada,y a tres personas relacionadas 
con la urbanizadora por un presunto 
delito de falsificación de certificacio-
nes, y según tengo entendido, esto ya 
se encuentra en un juzgado de Vilareal.
Los retrasos denunciados por la opo-
sición con respecto a la ejecución de 
la obra, no son munición desesperada 
para torpedear el PAI, es una realidad, 
que se ve claramente con lo certifica-
do por la urbanizadora, y que ustedes 
con una venda en los ojos y haciendo 
oídos sordos, no quieren ver ni oír, ni lo 
que dicen los propietarios, ni la Agencia 
Valenciana Antifraude, que ya les habla 

en su informe, que habría que cuanti-
ficar los retrasos e imponer las penali-
dades correspondientes.
Pero claro el señor Arnandis, como un 
auténtico loro repite lo que le dice la 
urbanizadora y se inventa que el Ayun-
tamiento podrá imponer penalidades o 
no, y como seguramente no ha leído la 
ley, y si la ha leído no la ha entendido, se 
confunde, porque la imposición de las 
penalidades tienen CARÁCTER OBLI-
GATORIO Y NO POTESTATIVO, y eso lo 
reconoce la propia urbanizadora en un 
escrito infame, en el que acusan a la Se-
cretaria y a la Técnica de urbanismo de 
un montón de mentiras como demostré 
en el pleno del día 3 de marzo.
Y para rematar todo este sin sentido, 
producido por las malas decisiones del 
equipo de gobierno, que no se aseguró 
que la empresa a la que le devolvía la 
condición de agente urbanizador te-
nía la suficiente solvencia para llevar a 
buen término la obra, la urbanizadora 
arremete contra los técnicos munici-
pales con mentiras y amenazas.
Pero lo peor no es lo que hace la ur-
banizadora, que ya ha demostrado so-
bradamente lo que son y como son, lo 
peor es que la Alcaldesa, como máxima 
responsable de este Ayuntamiento, no 
salga en defensa de los técnicos muni-
cipales, ya vimos lo que hizo en otras 
ocasiones, con la técnica de urbanismo 
y la secretaria, cuando una asociación 
y la urbanizadora, les denunciaron ante 
fiscalía, y archivó en menos de un mes, 
por considerar que no habían cometido 
ningún delito. Pero la alcaldesa firmó 
un decreto para apartar a la técnica y 
que no informara, y a punto estuvo, si 
te descuidas, de firma otro para apar-
tar a la Secretaria Municipal cuando ya 
estaba archivada la denuncia.
Con el ingeniero municipal, aún esta-
mos esperando que la alcaldesa se 
pronuncie por las impertinencias y 
amenazas recibidas y parece que con 
las dos funcionarias va a pasar lo mis-
mo, a la Alcaldesa ni le va ni le viene, 
vergüenza me daría a mí.
Pues yo desde aquí, les digo que la ho-
nestidad de los técnicos municipales 
de este Consistorio ha sido demos-
trada una y otra vez, con una trayec-
toria profesional intachable, lo que le 
debería dar es vergüenza, Señora Al-
caldesa, no salir a defender a las per-
sonas que están trabajando honesta-
mente bajo su mandato.

opinió
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VOX SOLICITA LA DIMISIÓN DE LA 
ALCALDESA Y DEL CONCEJAL DE 
URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE
En el debate del Pleno del pasado 10 
de febrero, el equipo de gobierno mos-
tró su desprecio más absoluto a las de-
mandas de los grupos de la oposición, 
que hacen suyas muchas de las que 
provienen de los propietarios afecta-
dos. De hecho, se han presentado ya 
más de 40 contenciosos y varias que-
rellas contra las actuaciones del Ayun-
tamiento en este Proyecto. 

La falta de respuesta tanto de la alcal-
desa como del concejal de urbanismo 
fue patente en las más de dos horas 
de duración del debate de las dos mo-
ciones presentadas al Pleno, en el que 
incluso muchos propietarios asisten-
tes llegaron a protestar aireadamente 
y abuchear al equipo de gobierno en 
algunas ocasiones. 

En concreto, no se dieron explicaciones a 
muchos temas, entre los que destacan:

 – Incumplimiento flagrante e injus-
tificado de plazos de ejecución de 
las obras ante la total pasividad y 
complacencia del equipo de go-
bierno. El retraso es de un 58 % del 
plazo previsto y es irrecuperable.

 – Las certificaciones de las obras 
presentan partidas dudosas que 
no deberían de pagar los propie-
tarios sin las correspondientes 
tramitaciones administrativas 
previas, como las catas arqueo-
lógicas, que de los 75.000€ pre-
vistos ya se ha pasado a más de 
500.000€. O el Desbroce que se 
certificó hace justo un año y que 
no se ejecutó de acuerdo a pro-
yecto, más de 600.000 €. A día de 
hoy cerca del 34% de lo certificado 
precisa de aclaraciones y justifica-
ciones que nunca se han facilitado 
a pesar de las innumerables pre-
guntas formuladas por VOX.

 – Debido a las razonables du-
das sobre estas certificaciones, 

tanto sobre la alcaldesa como 
sobre varios técnicos de la urba-
nizadora, entre ellos la Dirección 
de Obra y la Asistencia Técnica, 
existe una imputación por parte 
de la Fiscal Jefe Anticorrupción, 
que ve motivos suficientes de 
delito ante la denuncia de unos 
50 propietarios.

 – Se oculta la documentación de los 
contratos con la constructora y 
las facturas correspondientes, ya 
que se niega reiteradamente su 
entrega.

 – El Ayuntamiento apremia y em-
barga las cuentas de los propie-
tarios que no pagan o no pueden 
pagar, cuando él es el primero que 
incumple sus compromisos con la 
urbanizadora y no paga las cuotas 
que le corresponden por las obras.

 – El equipo de gobierno no toma 
ninguna medida ante el incumpli-
miento del urbanizador ante el no-
torio retraso que llevan las obras 
desde su inicio en septiembre de 
2019, ya que en la actualidad solo 
se lleva ejecutado un 5% en total. 

 – La Asistencia Técnica, que debería 
ser la encargada de hacer el segui-
miento legal de las obras por parte 
del Ayuntamiento, no lo hace y no 
atiende los requerimientos de los 
técnicos municipales, seguramen-
te debido a que la propia alcalde-
sa reconoció públicamente en un 
pleno anterior que la Asistencia 
Técnica no trabaja para el Ayun-
tamiento, cuando debería de ser 
todo lo contrario.

De lo expuesto en el Pleno, queda claro 
que nadie del equipo de gobierno de-
fiende a los propietarios, que cada día 
que pasa tienen menos confianza en 
la viabilidad de su inversión en el pro-
yecto y que se encuentran indefensos 
ante todos los atropellos a los que se 
ven sometidos.

Por todo ello, ante la falta de trans-
parencia en todo el proceso y el des-
amparo a que están sometidos los 
propietarios, VOX solicitó en el Ple-
no celebrado el 3 de marzo la LA DI-
MISIÓN TANTO DE LA ALCALDESA 
MARÍA JOSE SAFONT COMO DEL 
CONCEJAL DE URBANISMO BRUNO 
ARNANDIS.
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Pleno Ordinario Municipal 10-02-2022
El Pleno aprueba la revisión de los cuadros 
de precios de las unidades de obra del con-
trato de gestión de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua potable y alcantari-
llado del Ayuntamiento, instada por la mer-
cantil Sociedad de Fomento Agrícola Cas-
tellonense S.A. (FACSA) como adjudicataria 
del contrato, a la vista de la aplicación de la 
fórmula polinómica aprobada por acuerdo 
plenario de 21 de diciembre de 2017, siendo 
la variación de los precios unitarios para el 
proyecto de 2022 de menos 0,20%. 
El Pleno aprueba modificar el art. 5 de la 
Ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tribu-
tario derivadas de la gestión de los servi-
cios públicos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado en Burriana. 
El Pleno aprueba someter a información 
pública por periodo de 30 días el Plan mu-
nicipal de Movilidad Urbana Sostenible de 
Burriana, mediante la publicación de un 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia así como en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento, advirtiendo de la posibilidad 
de cualquier persona de formular las su-
gerencias, observaciones y alegaciones al 
mismo que se estimen pertinentes. Duran-
te todo el procedimiento la documentación 
que se expone podrá ser objeto de pública 
consulta en el apartado de “Urbanismo” del 
Tablón de anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Burriana: https://bur-
riana.sedelectronica.es/board.
El Pleno aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2022, formulado por la Al-
caldía Presidencia, así como la memoria 
explicativa de los objetivos, los costes de 
realización y las fuentes de financiación de 
las subvenciones que otorga el Ayuntami-
ento durante el ejercicio de 202 a cada una 
de las áreas de actuación y la forma de con-
cesión, al objeto de contribuir a satisfacer 
las distintas necesidades y aspiraciones de 

la ciudadanía y cifrado en un importe global 
de 1.021.850 euros. 
El Pleno aprueba las bases reguladoras 
de los procedimientos de selección para la 
creación de bolsas de trabajo de profeso-
rado de música y danza, del organismo au-
tónomo Centre Municipal de les Arts Rafael 
Marti de Viciana. 
El Pleno es informado del estado de la ejecu-
ción del Presupuesto de Ingresos y de Gas-
tos así como del movimiento y la situación 
de la Tesorería de la Entidad formado por la 
Intervención y Tesorería Municipal, corres-
pondiente al cuarto trimestre del 2021.
El Pleno es informado de los acuerdos adopta-
dos por la Junta de Gobierno Local, en las sesi-
ones celebradas entre los días: 30/12/2021 y 
27/01/2021, ambos inclusivos. 
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: 27/12/2021 a 
30/01/2022, ambos inclusivos.
El Pleno aprueba solicitar las ayudas vin-
culadas a proyectos de inversión para la 
mejora, modernización y dotación de in-
fraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos 
en el ejercicio 2022, convocadas por el 
Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana; medi-
ante la presentación de la memoria técni-
ca “Mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en el área in-
dustrial comprendida entre el camí Fondo, 
camí Xamussa y camí L'Axiamo” y demás 
documentación preceptiva.
El Pleno rechaza la moción presentada por la 
Concejal no adscrita, relativa a la suspensión 
del cobro de todas las cuotas, tanto las que 
se encuentran en periodo voluntario como 
estando en procedimiento recaudatorio en 
vía ejecutiva, a los propietarios de los terre-

nos del PAI GOLF SAN GREGORI, todas ellas 
aprobadas por decretos de Alcaldía.
El Pleno rechaza la moción presentada 
por el grupo municipal de Vox, relativa a la 
incoación de expediente administrativo al 
agente urbanizador del PAI SANT GREGORI 
por incumplimiento de plazos de ejecución
El Pleno aprueba la moción conjunta de to-
dos los miembros de la Corporación munici-
pal del Ayuntamiento, relativa a la exigencia 
a la Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar del Ministerio, de la eje-
cución de las actuaciones de protección 
de la costa del municipio, que se otorguen 
las concesiones solicitadas y a efectuar, en 
tanto no se ejecutan las obras de protección 
y regeneración necesarias, cuantas actua-
ciones sean convenientes para mantener 
en perfecto estado de uso y conservación 
nuestras playas con las obras de manteni-
miento, conservación y reparación que se 
requiera para que cada temporada se man-
tenga la mayor excelencia posible de nues-
tro litoral.
El Pleno rechaza la moción presentada por el 
grupo municipal de Vox contra las declaraci-
ones del ministro de Consumo,Alberto Gar-
zón espinosa, la Agenda 2030 y en defensa 
del sector ganadero y nuestros productos. 
El Pleno aprueba la moción conjunta pre-
sentada por los grupos municipales PSOE, 
Compromís, PP y la concejal no adscrita, 
relativa a la solicitud a las entidades ban-
carias y otros organismos de la mejora de 
los servicios para la ciudadanía en general 
y para la gente mayor y con diversidad fun-
cional en particular.
El Pleno aprueba la moción conjunta de 
todos los miembros de la Corporación 
municipal del Ayuntamiento, relativa a la 
publicación de decreto por el que se pro-
híbe la colocación de colmenas de abejas 
melíferas en campos de cítricos durante la 
época de floración.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02-02-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar 
a AXA Seguros Generales , S.A. de Seguros y 
Reaseguros, el contrato de la póliza de seguro 
Responsabilidad Civil/Patrimonial a suscribir 
con el Ayuntamiento, de conformidad con los 
pliegos de prescripciones técnicas y de clau-
sulas administrativas y la oferta presentada, 
por una prima total anual de 51.000 euros 
incluidos todos los impuestos o tributos de 
cualquier esfera fiscal que le sean de aplica-
ción según las disposiciones vigentes. Tam-
bién autorizar y disponer el gasto de 51.000 
euros correspondiente a los meses de mitad 
abril a diciembre de 2022.
La JGL acuerda autorizar la devolución las 
fianzas depositadas, en efectivo por los 
importes de 1.340 € y 1.340 €, como ga-
rantía provisional y definitiva del servicio de 
auditoría energética, plan de viabilidad eco-
nómica-financiera y proyectos de eficiencia 
energética y generación renovable de de-
terminados edificios municipales, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del Programa Opera-
tivo de Crecimiento Sostenible, a favor de la 
empresa AUDITESA S.L..

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
licencia ambiental municipal a la mercantil 
Contebur SL, para la instalación de una ac-
tividad sometida a Declaración de Impacto 
Ambiental y dedicada a Reciclaje de residuos 
inertes y aparcamiento privado de camiones 
a ubicar en ctra. Nules, 99 nave 15B, con las 
condiciones particulares establecidas. 
La JGL acuerda proponer como medida de 
restauración de la legalidad urbanística vul-
nerada, la demolición de las obras de edifi-
cación realizadas sin licencia, en Polígono 
40 Parcela 44 Cami de Artana, en Suelo No 
Urbanizable de Régimen Común, SNU-RC.1, 
infringido por D H..D.T, D J.D.A. y D H.D.A. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a la mercantil BANKIA HABITAT SLU que pro-
ceda a ejecutar los trabajos al objeto de resta-
blecer las debidas condiciones de seguridad, 
funcionalidad y habitabilidad y a aportar la 
documentación que se detalla a continuación, 
dentro del plazo de quince días, en el inmueble 
de su propiedad sito en Cr Sant Marc, 25.
La JGL acuerda imponer a Dª E.D.F., la octava 
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, en 
el plazo de un mes, de los trabajos necesari-
os para restablecer las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público de 
la parcela sita en Av Jaime Chicharro 63, con-
sistentes en limpieza inmediata de la parce-
la y posterior retirada de restos a vertedero. 
Comunicarle también que, mientras persista 
el incumplimiento de la orden de ejecución, 
se seguirán imponiendo multas del mismo 
importe por periodos de un mes, con un 
máximo de diez, y transcurrido el plazo de 
cumplimiento voluntario derivado de la últi-
ma multa coercitiva impuesta, el Ayuntami-
ento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda Imponer 
la segunda multa coercitiva por importe único 
de 232 euros, por incumplimiento de la orden 
de ejecución dictada por la Alcaldía Presiden-
cia en relación a los trabajos necesarios para 
el restablecimiento de las debidas condicio-
nes de limpieza, salubridad y ornato público 
en el solar sito en C/ Serratella 171, consis-
tentes en la limpieza de la parcela y posterior 
traslado de restos al vertedero (316 m²) así 
como vallado fijo y estable de la parcela a una 
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altura de 1,50, m.También comunicar a las 
personas interesadas, que mientras persista 
el incumplimiento de la orden de ejecución se 
seguirán imponiendo multas del mismo im-
porte por periodos mínimos de un mes, con 
un máximo de diez. 
La JGL acuerda archivar el expediente inicia-
do para la ejecución subsidiaria mediante la 
imposición de multas coercitivas a cargo de 
D M.J.R.V., D F.J.M.R. y Dª M.E.A.C.M, puesto 
que queda debidamente acreditado, me-
diante escritura de compra venta firmada 
aportada que no son los propietarios actu-
ales de la parcela situada en C/ Artana 2. 
La Junta de Gobierno Local acuerda con-
ceder a NOULAS-RESEVI SOCIEDAD LIMI-
TADA, la licencia de obras solicitada para 
vallado en inmueble sito en Polígono 29 
Parcela 217 (Junto a Área de Servicio AP-7), 
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 se da por enterada de las declaraci-
ones responsables para la ejecución de las 
obras:13016/2021 y 723/2022. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10-02-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda pror-
rogar la concesión administrativa de la ex-
plotación de las instalaciones del edificio 
polifuncional municipal de la Serratella, ad-
judicado a Dª D.G., durante dos años más, 
es decir hasta el 16 de abril de 2024, en las 
mismas condiciones que el contrato de fec-
ha 13 de abril de 2018. También requerir 
a la interesada para que presente el recibo 
anual justificativo del pago de las pólizas 
de seguros previstas en el contrato; y re-
cordar a la adjudicataria que el importe del 
canon anual es de 1.200 euros, que deberá 
abonarse dentro de los 30 días siguientes 
al inicio de cada una de las anualidades, es 
decir antes del 15 de mayo respectivo.
La JGL acuerda archivar el expediente de 
orden de ejecución, incoado a la mercan-
til SKY CIM SPAIN SLU, en calidad de pro-
pietaria del inmueble situado en C/ Josep 
Polo Bernabé-C/Jeroni Guitard, 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 Junta de Gobierno Local acuerda decla-
rar restablecida la legalidad urbanística 
infringida con la ejecución de los actos de 
edificación o uso del suelo ejecutados sin 
licencia, 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 Suelo 
No Urbanizable, en una zona calificada como 
zona de protección de infraestructuras y do-
minio público SNU-PD; al haberse retirado la 
misma, según consta en el informe emitido 
por el arquitecto técnico municipal y, en con-
secuencia, y archivar el presente expediente 
de restablecimiento de la legalidad. 
La JGL acuerda imponer a Dª E.C.U.V. y a D 
J.M.M.T., la tercera multa coercitiva por im-
porte único de 100 euros, por incumplimi-
ento del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local, por el que se ordenaba la 
ejecución de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de lim-

pieza, salubridad y ornato público consis-
tentes en la limpieza y vallado de la parcela 
sita en C/ Illa Grossa 16, así como posterior 
traslado de los restos al vertedero. Tam-
bién comunicarles que, mientras persista 
el incumplimiento de la orden de ejecución, 
se seguirán imponiendo multas del mis-
mo importe por periodos de un mes, con 
un máximo de diez, y transcurrido el plazo 
de cumplimiento voluntario derivado de la 
última multa coercitiva impuesta, el Ayun-
tamiento procederá a ejecutar subsidiaria-
mente los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a la mercantil I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. la licencia de obras 
solicitada para reforma de linea aérea tri-
fásica a 20 kv l-7 ST 4009 entre apoyos 
280035 y 280037 en Cr Argila, según 
proyecto firmado por técnico competente 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y 
advirtiendo que deberá cumplir las condici-
ones particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D F.J.C.B., la li-
cencia de obras solicitada para derribo de 
almacén y construcción de vivienda uni-
familiar aislada en Calle Serratella 164 y 
calle Rajolí, según proyecto visado CTAC, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y cumpliendo las condiciones particulares 
establecidas. 
La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada de las declaraciones respon-
sables para la ejecución de las obras: 
12097/2021, 119/2022, 676/2022, 
677/2022, 985/2022 y 1108/2022. 
La JGL acuerda aprobar el nuevo expedi-
ente para la contratación del suministro 
de combustible utilizado por los vehículos 
y maquinaria propiedad del Ayuntamiento, 
así como el pliego de Clausulas Administra-
tivas Particulares, por el presupuesto anu-
al de 70.000 euros IVA incluido. Asimismo, 
aprobar el gasto por importe de 46,666,67, 
correspondiente al periodo de mayo hasta 
diciembre de 2022. 
La Junta de Gobierno Local acuerda decla-
rar en la situación administrativa de jubi-
lación a la funcionaria de carrera Dª E.S.G., 
que ocupaba una plaza de auxiliar adminis-
trativa, con efectos del día 30 de noviembre 
de 2021, que fue el último día de prestación 
de servicios en activo, y agradecerle los 
servicios prestados a la Corporación.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-02-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda decla-
rar en la situación administrativa de jubi-
lación al funcionario de carrera D J.C.G.A., 
que ocupa una plaza de agente de la Policía 
Local , con efectos del día 5 de marzo de 
2022, que será el último día de prestación 
de servicios en activo, y agradecerle los 
servicios prestados a la Corporación.
La JGL acuerda prorrogar el contrato del 
suministro de combustible utilizado por 
los vehículos y maquinaria propiedad del 
Ayuntamiento, adjudicado a SOLRED SA, 
hasta que se produzca la adjudicación del 
nuevo contrato, previsiblemente hasta el 
30 de abril de 2022, en las mismas con-
diciones previstas en el contrato de fecha 
3 de mayo de 2019. También autorizar y 
disponer el gasto de 11.666,66 euros cor-

respondiente al año 2022. 
La Junta de Gobierno Local acuerda pror-
rogar por un año más, el contrato LOTE 1 
de Salvamento y socorrismo en las playas 
de Borriana adjudicado a PROVITA SOCIE-
DAD COOPERATIVA MADRILEÑA, con las 
mismas condiciones señaladas en el con-
trato formalizado el 24 de abril de 2019, 
por el importe anual de 127.050 euros IVA 
incluido, durante el refuerzo de Semana 
Santa y temporada estival 2022. Asimis-
mo, prorrogar por un año más, el servicio 
de balizamiento de las playas de Borriana, 
adjudicado a SEALAND ON OFFSHORE 
SERVICES, SL, con las condiciones señala-
das en el contrato formalizado el 17 de abril 
de 2019, por el importe anual de 12.087,9€ 
IVA incluido, durante la temporada estival 
2022, debiendo estar la instalación mon-
tada la primera semana de junio. Igualmen-
te acuerda autorizar y disponer el gasto 
139.137,9 euros `para ambas prorrogas, 
correspondiente al ejercicio 2022, con car-
go a la aplicación presupuestaria denomi-
nada “salvamento y socorrismo playa”.
La JGL acuerda incoar a D R.G.M. y a Dª 
T.B.M., 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 consis-
tentes en construcción de piscina y caseta 
para instalaciones de la piscina en inmueble 
sito en Avda. La Marina 2. También ordenar-
les la suspensión inmediata y advertirles 
que el incumplimiento de la suspensión en 
relación a las obras de referencia, dará lu-
gar a la imposición de multas coercitivas, 
por períodos de un mes, hasta lograr la pa-
ralización, pudiendo asimismo proceder a 
la retirada de los elementos, materiales o 
maquinaria preparada para ser utilizada de 
forma subsidiaria o a precintarla e impedir 
definitivamente los usos a los que diera lu-
gar; todo ello, sin perjuicio del traslado de las 
actuaciones al Ministerio Fiscal.
La Junta de Gobierno Local acuerda orde-
nar a URBANIZADORA CONSTITUCION, SL 
que, dentro de plazo de un mes, proceda 
a ejecutar los trabajos consistentes en la 
limpieza inmediata de la parcela, con espe-
cial incidencia en las partes que lindan con 
vía pública, y posterior retirada de restos a 
vertedero, en el inmueble sito en Cl Mestre 
Vicente Asensio 21, al objeto de restable-
cer las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo. 
La JGL acuerda Ordenar a Dª A.M.R.C. y a D 
J.M.G. que dentro de plazo de un mes, pro-
ceda a ejecutar los trabajos consistentes 
en limpieza inmediata de la parcela, con 
especial incidencia en las partes que lindan 
con vía pública, poda de ramas de árboles 
que invaden propiedades colindantes y 
posterior retirada de restos a vertedero, en 
el inmueble sito en Pd Poligono 54 Parcela 
3 y en Ctra Villarreal 68, al objeto de resta-
blecer las debidas condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público del mismo. 
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a INMUEBLES ALAMEDA 34 SL que, dentro 
de plazo de un mes, proceda a ejecutar los 
trabajos consistentes en la limpieza inmedi-
ata de toda la parcela, con especial inciden-
cia en las partes que lindan con vía pública, y 
posterior retirada de restos a vertedero, así 
como la reposición de todo el vallado que 
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falta, aproximadamente 40 ml., en el inmu-
eble sito en Av París 4, al objeto de resta-
blecer las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo.
La JGL acuerda ordenar a INMUEBLES ALA-
MEDA 34 SL que, dentro de plazo de un 
mes, proceda a ejecutar los trabajos con-
sistentes en la la limpieza inmediata de la 
parcela, poda de todas las ramas de palme-
ra y setos que invaden vía pública, así como 
de todas las ramas de árboles que invaden 
propiedades ajenas, y posterior retirada de 
todos restos a vertedero, incluso los restos 
antiguos en bolsas de basura existentes en 
las parcelas, en el inmueble sito en C/ Rosa 
dels Vents, 12, 14 y 16, así como la repa-
ración de vallado lateral en el número 16 
de Rosa dels Vents, al objeto de restablecer 
las debidas condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a INMUEBLES ALAMEDA 34 SL que, dentro 
de plazo de un mes, proceda a ejecutar los 
trabajos consistentes en la limpieza inme-
diata d ella parcela, con especial incidencia 
en las partes que lindan con vía pública, 
poda de todas las ramas de árbol que in-
vaden vía pública y parcelas colindantes, y 
posterior retirada de restos a vertedero, en 
el inmueble sito en Cl Rosa dels Vents 10, 
al objeto de restablecer las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo. 
La JGL acuerda ordenar a YAKO TRADING 
S.L que, dentro de plazo de un mes, proceda 
a ejecutar los trabajos consistentes en la 
limpieza inmediata de toda la parcela, con 
especial incidencia en las partes que lindan 
con vía pública, y posterior retirada de res-
tos a vertedero, en el inmueble sito en Cl 
Viena 3, al objeto de restablecer las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a NOVENES DE CALATRAVA SL que, dentro 
de plazo de un mes, proceda a ejecutar los 
trabajos consistentes en la limpieza inmedi-
ata de toda la parcela, con especial inciden-
cia en las partes que lindan con vía pública, 
y posterior retirada de restos a vertedero, 
así como la reposición del vallado en mal 
estado, aproximadamente, 20 ml., en el in-
mueble sito en Av París 6, al objeto de resta-
blecer las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo.
La JGL acuerda ordenar a GUSCAR SA que, 
dentro de plazo de un mes, proceda a eje-
cutar los trabajos consistentes en pequeña 
limpieza inmediata de la parcela, con espe-
cial incidencia en las partes que lindan con 
vía pública, y posterior retirada de restos a 
vertedero, así como la limpieza de toda la 
parcela, con especial incidencia en las zo-
nas lindantes con las aceras, retirada de la 
palmera muerta así como de las palmas 
esparcidas y transporte de restos a verte-
dero, en el inmueble sito en Av Constitu-
ción 24, al objeto de restablecer las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a CRITERIA CAIXAHOLDING SA que, den-
tro de plazo de un mes, proceda a ejecutar 
los trabajos consistentes en la limpieza 
inmediata de toda la parcela, con especi-
al incidencia en las partes que lindan con 

vía pública, y posterior retirada de restos 
a vertedero, así como el vallado que falta 
en la parte del inmueble que linda con vía 
pública, en el inmueble sito en C/ Atenas 
5, al objeto de restablecer las debidas con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo.
La JGL acuerda ordenar a D V.C.R. que, den-
tro de plazo de un mes, proceda a ejecutar 
los trabajos consistentes en la limpieza 
inmediata de toda la parcela, con especial 
incidencia en las partes que lindan con vía 
pública y posterior retirada de restos a ver-
tedero, en el inmueble sito en Cr Serratella 
122, al objeto de restablecer las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público del mismo.
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
clarar restablecida la legalidad urbanística 
infringida por Dª F.F.M. con la ejecución 
de los actos de edificación o uso del suelo 
ejecutados sin licencia, realizados en Poli-
gono 50 Parcela 27 Molinou, en suelo no 
urbanizable de régimen común SNU-RC.1, 
al haberse retirado y demolido las obras e 
instalaciones, según consta en el informe 
emitido por el arquitecto técnico munici-
paly, en consecuencia, y archivar el expe-
diente de restablecimiento de la legalidad.
La JGL acuerda imponer a Dª R.F.M., la cuarta 
multa coercitiva por importe único de 45 eu-
ros, por incumplimiento de la orden de ejecu-
ción dictada por la Junta de Gobierno Local, 
por la que se ordenaba la ejecución, en el pla-
zo de un mes, de los trabajos necesarios para 
restablecer las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público de la parce-
la sita en Camí Del Grau 209, consistentes en 
limpieza inmediata de la parcela, en especial 
de las hierbas que invaden la acera y poste-
rior retirada de restos a vertedero (278m2), 
así como la reparación del vallado existente, 
que debe ser fijo y estable y estar anclado 
dentro de la parcela. También comunicarle 
que, mientras persista el incumplimiento de 
la orden de ejecución, se seguirán imponien-
do multas del mismo importe por periodos de 
un mes, con un máximo de diez, y transcurri-
do el plazo de cumplimiento voluntario deri-
vado de la última multa coercitiva impuesta, 
el Ayuntamiento procederá a ejecutar subsi-
diariamente los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a D C.I.G. un último e improrrogable pla-
zo de 1 mes, para que proceda a la demoli-
ción de las obras ejecutadas sin licencia, en 
Cr Bernat Artola 29, en zona de calificación 
UFA, incluido en el ámbito de la Unidad de 
Ejecución UE A-25. 
La JGL acuerda conceder a Dª M.L.R. la li-
cencia de obras solicitada para reforma y 
ampliación de vivienda unifamiliar entre 
medianeras en C/ Cardenal Cisneros 27, se-
gún proyecto visado CTAC, 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 A.G.C., la licencia de obras solicitada 
para legalización de vallado de parcela en 
Ctra. Caramit - Polígono 23 Parcela 173, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
La JGL acuerda conceder a D A.G.D. y a Dª 
A.C.P., la licencia de obras solicitada para vi-
vienda unifamiliar en hilera en C/ Viena, 25 

Esq. Av. París, según proyecto visado CTAC, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y que deberá cumplir las condiciones parti-
culares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D P.M.C., la licencia de obras solicitada para 
construcción de piscina privada en Avda. Me-
diterráneo 47, según proyecto visado CTAC, 
que se entiende otorgada salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
y advertimiento que que deberá cumplir las 
condiciones particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D J.L.F.E., la licen-
cia de obras solicitada para reforma vivien-
da: pavimentos y alicatados cocina y baños, 
reparación puertas y ventanas exteriores, 
adecuación instalaciones electricidad y fon-
tanería y pintura en inmueble sito en C/ Bar-
ranquet 61, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, licencia se otorga con las condicio-
nes particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a Dª R.F.G., la licencia de obras solicita-
da para vallado en inmueble sito en Camí 
la Cossa, Polígono 10, Parcela 3, que se 
entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero. 
La JGL acuerda conceder a D V.A.A., la licen-
cia de obras solicitada para reforma de va-
llado en inmueble sito en Polígono 43 Par-
cela 331, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, licencia se otorga con las condicio-
nes particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local se da por en-
terada de las declaraciones responsables 
para la ejecución de las obras: 485/2022, 
770/2022, 782/2022, 911/2022, 1157/2022 
y 1396/2022.
La JGL acuerda conceder a la mercantil UR-
BAMED INFRAESTRUCTURAS SL, como 
adjudicataria del contrato de obras de “Re-
forma en edificio del antiguo ambulatorio 
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, una ampliación 
adicional de 30 días en el plazo de ejecución 
de las obras, debiendo estar concluidas en 
fecha 22 de marzo de 2022.
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el 
expediente para la contratación de la asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto de 
ejecución de la Ronda Sur de Borriana -tramo 
carretera de Nules hasta la CV-18-”, así como 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por 
el importe máximo de 43.560 € IVA incluido. 
También acuerda la apertura del procedimien-
to abierto simplificado, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación ordinaria, aprobar el 
gasto de 43.560 euros y publicar el anuncio de 
licitación en el perfil de contratante. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24-02-2022
La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar el expediente para la contratación del 
servicio de mantenimiento de las redes de 
radiocomunicación del Cuerpo de Policía 
Local de Borriana, así como de los subsis-
temas que la integran, mediante procedi-
miento abierto simplificado sumario, con 
varios criterios de adjudicación y por un 
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presupuesto máximo anual de 4.000 € IVA 
incluido. También aprobar el gasto de 2.000 
€ IVA incluido correspondiente al semestre 
de 2022así como los gastos futuros hasta 
2024 y publicar el anuncio de licitación en 
el perfil de contratante. 
La JGL acuerda proceder al archivo del expe-
diente incoado a la mercantil TABEIROS GES-
TION GLOBAL DE INMUEBLES SL, en relación 
con el inmueble situado en C/ Juan Canós 
Safont 12, al quedar acreditado que no es la 
propietaria actual del inmueble, según consta 
en la sede electrónica del catastro
La Junta de Gobierno Local acuerda iniciar 
las actuaciones tendentes a la ejecución 
subsidiaria a cargo de D V.E.R., de la orden 
de restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica adoptada por la Junta de Gobierno Local 
de las obras consistentes en la construcción 
de una solera y existencia de restos de la 
demolición efectuada con anterioridad, en 
Ctra. Campanilla (travesía Cami Marge) Polí-
gono 25 Parcela 317, en Suelo No Urbaniza-
ble Especialmente Protegido, al encontrarse 
en la Zona Húmeda “Marjal Nules Burriana”; 
mediante la imposición de multas coerciti-
vas, hasta un máximo de diez, por importe 
cada una de 250 euros, a la vista del presu-
puesto de ejecución subsidiaria de la orden 
de restauración de la legalidad que asciende 
a 2.500 euros, hasta lograr la ejecución de la 
medida de restauración impuesta. También 
acuerda imponerle la primera multa coerci-
tiva por importe único de 250 euro. 
La JGL acuerda estimar las alegaciones for-
muladas por D E.C.L. y Dª A.H.M. y dejar sin 
efecto el Acuerdo Quinto de la Junta de Go-
bierno Local de restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada de la edificación sita en 
Camí la Cossa, 95 -Polígono 5 Parcela 15 en 
parte en zona de protección de infraestruc-
turas y dominio público SNU-PD y el resto 
en suelo no urbanizable de régimen común 
SNU-RC.1, por el que se acuerda comunicar 
a las compañías suministradoras de agua, 
de energía eléctrica, gas y telefonía para que 
procedan en el plazo de 10 días a la suspen-
sión de los correspondientes suministros.
La Junta de Gobierno Local acuerda ejecutar 
subsidiariamente, a cargo de la mercantil 
PROMOTORA DESARROLLOS URBANISTI-
COS AMEG S.L., los trabajos necesarios 
para el restablecimiento de las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público del inmueble de su propiedad 
sito en C/ Atenas 7, consistentes en la lim-
pieza inmediata del inmueble y posterior 
traslado de restos a vertedero (1971m2), 
la reparación del vallado existente así como 
la reparación de las hornacinas eléctricas. 
También aprobar la liquidación provisio-
nal, en concepto de ejecución subsidiaria, 
a cargo de dicha mercantil de los trabajos 
ordenados por importe de 5246,80 euros y 
a reserva de la liquidación definitiva.
La JGL acuerda ejecutar subsidiariamente, 
a cargo de Dª A.U.F., la paralización de las 
obras ordenada por la Junta de Gobierno 
Local, consistentes en la reforma de planta 
baja de vivienda y reforma de trastero-al-
macén con reconstrucción de forjado, en Cr 
Soledad 22, y emplazar a la interesada, a la 
Policía Local, al encargado de Vía Pública y 
al arquitecto técnico municipal, para que se 
personen el día 8 de marzo, en el inmueble 
indicado, a fin de proceder a la ejecución 

subsidiaria del acuerdo. 
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar 
a Dª A.G.G, D D.A.O., D D.G.G., Dª T.G.O., Dª 
I.G.G., D J.G.O, D J.F.A.O., Dª L.A.O., Dª M.C.A.O. 
y Dª C.O.V., que, dentro de plazo de un mes, 
proceda a ejecutar los trabajos consistentes 
en la limpieza inmediata de la parcela, con 
especial incidencia en las partes que lindan 
con vía pública, y posterior retirada de res-
tos a vertedero, en el inmueble sito en Cr 
Serratella 163, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo. También 
advertirles que el incumplimiento dará lugar 
a la ejecución subsidiaria de los referidos 
trabajos a su costa, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.
La JGL acuerda ordenar a Herederos de Dª 
I.F.G., Dª M.J.F.G., D R.F.G.y D V.Z.N., que, 
dentro de plazo de un mes, procedan a 
ejecutar los trabajos consistentes en el 
vallado de la parte del inmueble que linda 
con vía pública, en el inmueble sito en Cl Illa 
Gran Canaria 7, al objeto de restablecer las 
debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del mismo. También 
advertirles que el incumplimiento dará lu-
gar a la ejecución subsidiaria de los referi-
dos trabajos a su costa, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación vigente.
La Junta de Gobierno Local acuerda de-
sestimar alegaciones formuladas por D. 
C.G.L. en representación de DªM.M.P.N., y 
conceder prórroga de 15 días para terminar 
con el cumplimiento de orden de ejecución 
de conformidad con el decreto de alcaldía, 
considerando que si bien se han realizado 
los trabajos de limpieza, falta por retirar un 
montón de restos existentes en la parte 
derecha de la parcela, y falta por fijar al su-
elo parte del vallado de la parte izquierda, 
en el inmueble sito en C/ Bruselas 3. Tam-
bién advertirles que el incumplimiento dará 
lugar a la ejecución subsidiaria de los referi-
dos trabajos a su costa, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación vigente.
La JGL acuerda imponer a Herederos de Dª 
V.V.M. y D.M.M.V., la tercera multa coercitiva 
por importe único de 500 euros, por incum-
plimiento de la orden de ejecución dictada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el 
que se ordenaba la ejecución, en el plazo de 
un mes, de los trabajos necesarios para res-
tablecer las debidas condiciones de limpieza, 
salubridad y ornato público en solar sito en 
C/ Illa Gomera 4, consistentes en limpieza in-
mediata de la parcela y posterior traslado de 
restos a vertedero y vallado fijo y estable de 
la parcela. También comunicarles que, mien-
tras persista el incumplimiento de la orden de 
ejecución, se seguirán imponiendo multas del 
mismo importe por periodos de un mes, con 
un máximo de diez, y transcurrido el plazo de 
cumplimiento voluntario derivado de la últi-
ma multa coercitiva impuesta, el Ayuntami-
ento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda desesti-
mar el recurso de reposición interpuesto por 
D. JJ.M.B.M. en representación de la mercan-
til INICIATIVAS BENYMAR S.L., e imponer a la 
mercantil, la cuarta multa coercitiva por im-
porte único de 240 euros, por incumplimiento 
de la orden de ejecución dictada por la Junta 
de Gobierno Local, por la que se ordenaba la 
ejecución, en el plazo de un mes, de los tra-

bajos necesarios para restablecer las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y orna-
to público de la parcela sita en Av. Mediter-
rania 40, consistentes en limpieza inmediata 
de la parcela y posterior retirada de restos a 
vertedero, quedando pendiente la limpieza 
de los lindes de la C/ Betxí, eliminando todas 
las hierbas; limpieza de los lindes con la Av. 
Jaime Chicharro; limpieza de lindes con los 
inmuebles colindantes, los que tienen frente 
a la Av. Jaime Chicharro y los números 39 y 
41 de la Av. Mediterrània; y limpieza del linde 
frontal de la parcela con la Av. Mediterrània y 
una pequeña zona de cañas junto a un mure-
te transversal; y posterior traslado de todos 
los restos a vertedero. También comunicar a 
la mercantil interesada que, mientras per-
sista el incumplimiento de la orden de eje-
cución, se seguirán imponiendo multas del 
mismo importe por periodos de un mes, con 
un máximo de diez, y transcurrido el plazo de 
cumplimiento voluntario derivado de la últi-
ma multa coercitiva impuesta, el Ayuntami-
ento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La JGL acuerda declarar la innecesariedad 
de la licencia de parcelación solicitada por 
la mercantil GASOLINERAS DEL MEDITER-
RANEO S.L., para segregar fincas la super-
ficie incluida en la Unidad de Ejecución 
D1,2,4 del suelo urbano. 
La Junta de Gobierno Local acuerda decla-
rar la innecesariedad de la licencia de par-
celación solicitada por la mercantil YAKO 
TRADING, S.L., para segregar fincas en la 
superficie incluida en la Unidad de Ejecu-
ción D1,2,4 del suelo urbano. 
La JGL acuerda conceder a D J.A.L.R., una prór-
roga de tres meses, para la construcción de la 
barbacoa prevista en proyecto de construcción 
de vivienda unifamiliar aislada en Cr Isla de Gran 
Canaria 5, en relación a la licencia de obras con-
cedida por la Junta de Gobierno Local. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conce-
der a COOPERATIVA AGRICOLA SAN JOSE 
DE BURRIANA COOP.V., la licencia de obras 
solicitada para construccion balsa cubierta 
para riego en inmueble sito en Polígono 22 
Parcela 7, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y que se otorga con las condici-
ones particulares establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D R.A.A. y a Dª 
R.S.G., la licencia de obras solicitada para 
construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en Calle Felipe II 1, según proyecto visado 
CTAC, que se entiende otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y que deberán cumplir las condici-
ones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local se da por ente-
rada de la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Castellón, la cual desestima recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la re-
presentación de Dª G.M.T., contra resolución 
del Ayuntamiento desestimatoria de recurso 
de reposición interpuesto en materia de res-
ponsabilidad patrimonial promovida por la 
misma demandante contra el Ayuntamiento
La JGL se da por enterada de las decla-
raciones responsables para la ejecución 
de las obras: 1293/2022, 1386/2022, 
1452/2022, 1465/2022, 1604/2022, 
1680/2022, 1696/2022 y 1740/2022.
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BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA
7.30 .........................................................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL 2022

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2022

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

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

José Carlos Cortés Giménez
Aritz Valenzuela Claramonte
Biel Pascual Fabregat
Hugo Traver Oller
Gael Andreu Serrano
Izan Nebot Viñals

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

Juan Carlos Molés Martínez i 
Marlyn Gabriela Padilla Simancas
Francisco Alveiro Montenegro 
Balcazar i Ester Monfort Sanchis
Vicente Ciordia Miralles i Amanda 
Verdegal Femenia
Rafael Martí Andreu i Natalia 
Pastor Garcia
Víctor Aymerich Arenós i Miriam 
Garcia Ortiz

FRANCISCO CARDA VIOLETA ........................ 87
AVELINO CHIVA SILVESTRE ............................86
TERESA MONFORT PRADES .......................... 87
JOSÉ RAMÓN GRANELL BONO ..................... 70
JUAN BAUTISTA AYMERICH ARRUFAT ......84
RAMÓN JOSÉ PERIS PERIS .............................80
DOLORES TRAVER VEA .....................................89
ANGELA CEREZO FELIS.....................................96
DOLORES FERRADA MARTÍ ............................. 71
SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ.......................82
ANA MARÍA VÁZQUEZ RUIZ............................54
JOAQUÍN ESTEVE ALONSO .............................. 79
JUAN CARLOS DELGADO CANDELAS .......66
JACQUELINE ROS WERQUET .........................89
JUAN GILI NICOLAU .............................................93
SEVERINO SUÁREZ PELÁEZ ...........................77
MARÍA JORGE CHAPA .........................................80
M. DESAMPARADOS GIL VICENTE..............88
CARMEN GARCIA GARCIA .............................103
VIRGINIA JIMÉNEZ LÓPEZ ................................91
MIGUEL GIL GUILLÉN .........................................85
ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ ................85
MARÍA ROSARIO LINARES BOVER .............62
JOSEFA MONTORO NADAL ..............................82
CONCEPCIÓN PARICIO MECHÓ ....................68
MARIA DE LOS DOLORES SAURA 
SEBASTIÀ .................................................... 96
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L'Ajuntament rep la nova junta directiva de 
la Federació de Comerç de Borriana

L'Ajuntament ha rebut la nova 
junta directiva de la Federació 
de Comerç de Borriana, ara amb 

el presidència de Susana Ibáñez. Una 
primera trobada oficial per a conèixer 
les persones que componen el nou 
organigrama i continuar en la línia de 
col·laboració mútua, segons ha explicat 
la regidora de Comerç, Sara Molina.

En la reunió, la responsable municipal ha 
mostrat la intenció de l'equip de govern 

d'acompanyar la junta directiva en el seu 
“nou projecte” i mostrar el “suport i les 
ganes de continuar treballant colze a col-
ze” per a realitzar les activitats i accions 
oportunes per a “promocionar el comerç 
de la ciutat i col·laborar en la generació de 
riquesa i llocs de treball en l’àmbit local”.

En aquesta primera presa de contacte amb 
la nova directiva Sara Molina ha reconegut 
“l’important pes econòmic i laboral que té 
aquest sector a la nostra ciutat”, i s'ha in-

teressat per les diferents línies “estratè-
giques” que vol impulsar la Federació de 
Comerç de la localitat, que compta actual-
ment amb 154 comerços federats.

La nova junta directiva compta ja amb 
una nova acció de suport per part de 
l'Ajuntament, ja que ha prestat a la Fede-
ració de Comerç un magatzem per a po-
der guardar el material, així com un des-
patx a l'edifici de l'antiga Cambra Agrària 
per a poder fer les activitats pròpies de 
l'associació i atendre els seus associats.

La Junta Directiva de la Federació de Co-
merç ha presentat el seu nou organigra-
ma directiu conformat per la presidenta, 
Susana Ibáñez; la vicepresidenta, Sayo 
Planelles; la secretària, Úrsula Villena; la 
tresorera, Raquel Márquez, i com a vocals 
María Ángeles González, Emilio Dávila, 
Mari Carmen Marín i María José Ballester. 

Comerç
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