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BORRIANA VISIBILITZA 
LES TRAJECTÒRIES 

EXEMPLARS  de Bibiana 
Collado, Chelo Felip i 
Milagros Hernández

L’Ajuntament entrega els premis Dia de la Dona 2022

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, i 
la regidora d’Igualtat, Maria Ro-
mero, van lliurar els premis Dia 

de la Dona de 2022 a les tres dones 
reconegudes enguany. En l’acte es 
van visibilitzat les seues trajectòries 
exemplars en una sala de plens de 
l’Ajuntament plena de gom a gom.

D’aquesta manera, Bibiana Collado, 
que va ser proposada per l’Associació 
Feminista Zenobia Camprubí; Chelo 
Felip, proposada per l’AMPA Novenes 
de Calatrava, i Milagros Hernández, a 
proposta de les religioses de la Conso-
lació, van rebre els premis de l’edició 
d’enguany.

 



En un acte molt emotiu, que ha comp-
tat amb l’actuació de la poetessa i 
vocalista local Iris Almenara i amb la 
presència d’entitats locals, dones pre-
miades d’altres convocatòries i una 
representació de la corporació, Policia 
Local i Guàrdia Civil; una a una han si-
gut reconegudes homenatjades per-
sonalment. Les tres van rebre de mans 
de l’alcaldessa i de la regidora d’Igual-
tat les distincions i l’obsequi amb què 
es distingeix cada any a aquestes do-
nes, a qui se li reconeix la trajectòria 
per a visibilitzar el treball femení.

En aquest sentit, l’alcaldessa de Borri-
ana, Maria Josep Safont, va voler felici-
tar les premiades i, alhora, va destacar 
la importància de “reconèixer el treball 
i la trajectòria vital d’aquestes dones”, 
en què, segons va precisar, “es distin-

geix dones del municipi no solament 
per brillants recorreguts acadèmics o 
èxits professionals, sinó també per les 
seues trajectòries vitals especialment 
destacades i marcades per altres qua-
litats com l’enteresa, el valor, la impli-
cació ciutadana, l’esforç, la constància 
o la dignitat”. ”

Segons va apreciar Safont, “desgraci-
adament és habitual que les biografies 
femenines patisquen la invisibilització 
social”. Per això, ha ressaltat la funció 
d’aquests premis com a “manera de 
compensar aquesta falta de reconei-
xement públic” i perquè “arribe el seu 
exemple al conjunt de la societat bor-
rianenca”.

Per part seua, la regidora de l’àrea, 
Maria Romero, que ha presentat les 

premiades, ha explicat les seues tra-
jectòries, biografies i experiències per-
sonals i professionals que s’han tingut 
en compte per part del jurat a l’hora de 
prendre la seua decisió.

LES PREMIADES
Bibiana Collado és escriptora, professo-
ra, investigadora i poeta nascuda a Bor-
riana en 1985. Llicenciada en Filologia 
Hispànica per la Universitat de València, 
on també va realitzar el Màster d’Estu-
dis Hispànics Avançats i va defensar la 
seua tesi doctoral sobre la poesia cuba-
na contemporània escrita per dones.

Actualment, combina l’escriptura cre-
ativa amb la docència, és professora 
de llengua i literatura en secundària i 
batxillerat i ha impartit classes en la Fa-
cultat de Magisteri de la Universitat de 
València. A més, ha sigut la responsable 
del taller de poesia d’aquesta universi-
tat durant dos anys. Ha publicat nom-
brosos llibres que han sigut guardo-
nats amb diferents premis. El seu últim 
poemari publicat és Violència (La Bella 
Varsòvia, 2020).

Chelo Felip, nascuda en 1941, va co-
mençar la seua trajectòria professi-
onal estudiant barreteria a València 
i treballant amb els millors modistes 
amb la confecció de lligadures per als 
cabells per a espectacles de l’època. 
Com a bona emprenedora va obrir al 
carrer Major de Borriana una botiga de 
vestits de nòvia i altres cerimònies, i 
era ella qui confeccionava totes les lli-
gadures per al cap. Posteriorment, es 
va dedicar a la venda, impartint cursos 
de formació per a altres persones ve-
nedores. Després d’uns anys va ser la 
primera dona que va obrir una botiga 
de disfresses a Borriana, tant confec-
cionades a mida com per a lloguer i per 
a grups.

També ha col·laborat amb la compa-
nyia Xarxa Teatre en la confecció del 
vestuari per a molts dels seus espec-
tacles. Avui en dia continua col·labo-
rant amb diferents entitats municipals 
que acudeixen a ella buscant el suport 
per a portar endavant els seus projec-
tes. Es tracta, a més, d’una dona que 
ha realitzat una ciutadania activa im-
plicant-se en diferents lluites socials i 
Continua en la pàgina segënt
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polítiques fins que s’ha vist obligada 
a reduir el seu ritme de vida notable-
ment per una malaltia contra la qual 
continua lluitant.

Milagros Hernández és una dona de 
86 anys, nascuda al Madrid de la post-
guerra, que va arribar a Borriana des-
prés d’haver recorregut molts quilò-
metres amb carro amb la seua família 
per no tindre un domicili fix, ací ha tin-
gut un total de 13 fills. Víctima resilient 
de violència de gènere ha aconseguit 
refer la seua vida amb molt d’esforç i 
treball. Després de superar dos emba-
rassos que no van arribar a bon port va 
ser capaç de fer front a la criança i cura 
d’11 fills i filles i compaginar-ho amb el 
treball remunerat, amb una enteresa i 
capacitat digna de ser referent per a 
les dones de la nostra ciutat.

En la seua difícil trajectòria vital ha 
exercit treballs d’assistenta, collidora 
de taronja i raïm, cuinera, segadora i 

birbant arròs al delta de l’Ebre. Final-
ment, es va refugiar en les monges 
de la Consolació, on durant 25 anys 
ha estat treballant per a elles com a 

netejadora i cuinera, al mateix temps 
que treia endavant els seus fills sola 
però amb enteresa, constància, esforç 
i dignitat. 

DIA DE LA DONA



Homenatge a les dones amb el projecte 
artístic #perelles, de Miss Maloya Art Projects

Un treball de quasi dos anys coordinat per la creadora del projecte, Maite Hernández

L’obra instal·lada en el CMC la Mercè consisteix en un cor de 4 metres quadrats que conté un total de 57 
fotografies de dones entrellaçades amb peces de punt de ganxo

L’Ajuntament va retre homenatge a 
les dones amb un projecte artístic de 
Miss Maloya Art Projects, un treball 

de quasi dos anys coordinat per la crea-
dora del projecte, Maite Hernández, amb 
la col·laboració de l’àrea municipal de Cul-
tura. El projecte ha vist finalment la llum 
dissabte 26 de març al CMC la Mercè, 
dins dels actes programats en la capital 
de la Plana Baixa en el marc del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones.

Segons ha explicat la regidora d’Igualtat, 
Maria Romero, el centre cultural la Mer-
cè acull un cor de 4 metres quadrats que 
conté un total de 57 fotografies de do-
nes entrellaçades amb peces de ganxet, 
que representa “la totalitat de dones que 
han sostingut la vida al llarg dels temps i 
que, d’una manera discreta i humil, han 
permès que la vida gire en les famílies a 
canvi de deixar en un segon pla les seues 
possibles aspiracions personals”.

L’acte homenatge que es va realitzar 
per a inaugurar la instal·lació del projec-
te artístic va comptar amb la participació 
de l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, així com de la regidora d’Igualtat, 
Maria Romero, de la regidora d’Hisenda, 
Cristina Rius, i el regidor d’Educació, J Ra-
mon Monferrer, entre altres represen-
tants municipals.

En les seues intervencions, tant l’alcal-
dessa com la regidora van destacar les 
aportacions d’aquestes dones i l’enorme 
valor del projecte realitzat per l’artista lo-
cal, així com el paper social que compleix 
l’art i la cultura per a “retre’ls homenatge 
i fer un acte de memòria social perquè 
les coses més importants de la vida, les 
aportacions d’aquestes dones, no que-
den en l’oblit”.

Dones que, a causa del seu context social 
o econòmic, “van centrar els seus esfor-
ços en la imprescindible tasca de la cura 

familiar transmetent els seus valors i en-
senyaments de forma indirecta i, fins i tot, 
sense ser-ne conscients”, van manifestar 
Safont i Romero.

Per part seua, la creadora, Maite Hernán-
dez, va explicar que “són dones que per la 
seua trajectòria vital no solen aparèixer 
en els llibres d’història ni en els home-
natges més destacats, però que les se-
ues aportacions a la vida de tots i totes 
són tan importants que sense elles el 
transcurs de la vida no s’hauria donat de 
la mateixa forma”.

El cor artístic va quedar instal·lat, segons 
Maite Hernández, “com una metàfora 
més de les xarxes invisibles que creen 
aquestes dones. La composició va ser 
elaborada amb la tècnica del crochet o 
punt de ganxo per totes les persones 
que col·laboren d’una manera o d’un altra 

amb l’artista en els seus projectes, però 
simbolitzen a la totalitat de les dones”.

Després de les intervencions de les dos 
responsables municipals, l’artista, Maite 
Hernández, va mostrar el seu agraïment 
esmentant a totes les dones que aparei-
xen en la creació artística i, també, en el 
catàleg que acompanya l’obra, en el qual 
familiars i persones pròximes de totes 
elles els han dedicat unes paraules.

Els 100 exemplars editats per l’Ajunta-
ment de Borriana es van quedar curts per 
a atendre les peticions de les famílies i de 
la ciutadania que coneixent el projecte 
van voler quedar-se’n un, el consistori ha 
anunciat que tornaran a editar-ne més.

L’obra pot visitar-se, excepte imprevistos 
derivats pel fet de tractar-se d’una obra 
efímera, fins a aquest pròxim estiu en el 
CMC la Mercè. 
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L’Ajuntament avança en la definició de 
l’Agenda Borriana ODS 2030

El govern municipal pretén alinear 
els seus projectes municipals amb 
els 17 Objectius de Desenvolupa-

ment Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 
en les dimensions social, econòmica, 
mediambiental i cultural, per a la qual 
cosa va presentar en el ple ordinari el 
Pla Rector de compromís amb l’Agenda 
2030, que es va aprovar per majoria, se-
gons ha explicat l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont.

Implementar l’Agenda 2030 amb l’adap-
tació dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) en el context de 
la realitat local és un repte que s’ha pro-
posat l’equip municipal de govern en els 
pròxims mesos, perquè, ha assegurat 
Safont, “Borriana aspira a ser una ciutat 
de convivència amable, acollidora, salu-
dable i conscienciada, tal com marquen 
els estàndards internacionals”.

En aquest sentit, ha exposat Safont, des 
de l’Ajuntament ja s’està treballant en 
aquest horitzó des de fa un mes, i s’ha 
començat a treballar l’alineament de les 
polítiques públiques locals amb els ODS, 
amb les diferents àrees del consistori. 

Per a l’alcaldessa de Borriana, la defini-
ció de l’estratègia de l’Agenda Borriana 
ODS 2030 representa “l’oportunitat per 
a combatre la pobresa, apostar per la 
mobilitat urbana, reduir la contaminació 
i disposar d’una eina de mobilització col-
lectiva a l’entorn d’objectius comuns, que 
contribuirà a millorar la qualitat de vida 
de les persones que viuen a Borriana”.

L’objectiu ara, ha puntualitzat, és ana-
litzar des de la perspectiva de l’Agenda 
2030 els projectes del Pla d’actuació 
municipal per a “identificar quines són 
les polítiques i estratègies locals que 
contribueixen a assolir els ODS i en quin 
grau ho fan, així com identificar fortale-
ses i oportunitats per a la posterior ela-
boració de l’Agenda 2030 local”.

Les àrees principals de desenvolu-
pament sostenible de Borriana, ha 
avançat, són “la social, la que fa refe-
rència a la integració, a la prosperitat, 

a la inclusió i a un medi ambient es-
pecialment verd”. Es tracta, de “bor-
rianitzar al màxim nivell els reptes 
a través de les diferents metes que 
contenen cadascun dels ODS 2030, 
definir una estratègia de ciutat que 
tinga en compte el Pla Estratègic de 
Borriana, l’Agenda Urbana 2030, els 
ODS i la lluita contra la covid-19”.

Així com “impulsar la participació i la 
implicació ciutadana en el procés de 
localitzar els ODS, i pel seu interès a 
formar part d’una ciutadania com-
promesa amb la sostenibilitat del 
nostre planeta, amb actors de Borri-
ana i experts de les diferents matèri-
es i no deixar cap borrianenc darrere”.

Així, ha avançat Safont, “quan pro-
gressivament aconseguim els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible 
farem la nostra ciutat molt més inno-
vadora, inclusiva, resilient, sostenible 
i amb les millors condicions de pros-
peritat possibles”.

L’Agenda 2030 és una agenda in-
tegral, multidimensional i d’aplica-
ció universal, que es desenvolupa a 
través de 17 objectius de desenvo-
lupament sostenible, amb els quals 
es proposa abordar els grans reptes 
globals que abasten les esferes eco-
nòmica, social i ambiental. Única-

ment des de la cooperació i el diàleg, 
els valors d’igualtat, de prosperitat i 
de sostenibilitat ambiental i cultural 
poden arribar a ser compartits entre 
tots.

PLA RECTOR DE COMPROMÍS AMB 
L’AGENDA 2030
El Pla Rector de compromís amb 
l’Agenda 2030 que es va aprovar en 
el ple es concreta en dos documents 
que marquen els objectius de l’Agen-
da Borriana 2030 per a qualificar les 
accions d’acord amb el marc especí-
fic sobre sostenibilitat, i amb l’ava-
luació de l’impacte dels ODS sobre 
el conjunt del municipi, la qual cosa 
permetrà canviar la visió de la ciutat 
en incloure l’abast dels objectius i 
l’avaluació de les accions municipals.

En aquesta primera fase del procés, 
a més d’involucrar el personal mu-
nicipal i dotar els projectes d’ODS, el 
govern municipal convocarà el con-
junt de la ciutadania, agents socials, 
sector privat i entitats a integrar una 
taula de diàleg oberta i constructiva, 
incloent actors compromesos amb 
els ODS, com puguen ser centres 
educatius o el sector privat, i vincu-
lar-los amb els projectes locals que 
han de generar tracció en el desen-
volupament sostenible i inclusiu.

agenda ods



Borriana se suma a la condemna de 
l'agressió de Rússia a Ucraïna

Tots el grups municipals de l'ajuntament donen suport a una declaració institucional de rebuig 
a la invasió militar i a la guerra que està provocant irreparables pèrdues humanes i quantiosos 

danys materials

respecte a la legalitat i als drets hu-
mans.

També conté el compromís munici-
pal de posar-se a la disposició dels 
governs d'Espanya, de la Comunitat 
Valenciana o de la província, “amb tots 
els nostres mitjans, per a col·laborar en 
qualsevol tipus d'actuació humanitària 
i l'acolliment dels ciutadans d'Ucraïna 
que estan abandonant el seu país”.

En aquest sentit, cal recordar que a 
l'octubre de 2015 Borriana ja es va ad-
herir a la Xarxa de Ciutats Valencianes 
Acollidores de persones refugiades 
i sol·licitants d'asil, sumant-se així a 
l'acolliment per a poder millorar la si-
tuació de les persones que fugen de la 
guerra i mostrar la solidaritat, dignitat, 
humanitat i justícia a l'altura d'aquest 
drama humanitari.

Per la seua banda, la Generalitat Va-
lenciana, després de la reunió de la 
Comissió Mixta d'Atenció i Acolliment 
a Persones Refugiades i Desplaçades 

convocada per a analitzar la situació a 
Ucraïna, ha alertat de "l’extrema vul-
nerabilitat" dels xiquets i xiquetes que 
arriben sense referent familiar, ha ex-
plicat que és necessari apel·lar als llits 
oficials del sistema de protecció de la 
Generalitat per al seu acolliment, per a 
evitar "les màfies que puguen posar-los 
en perill".

També ha explicat que la Comunitat Va-
lenciana compta, a més, amb un regis-
tre de famílies acollidores, organitzats 
per les agències d'atenció a persones 
migrants, en estreta col·laboració amb 
les diputacions provincials i la Federa-
ció Valenciana de Municipis i Províncies, 
oferint les instal·lacions públiques que 
estiguen al seu abast.

Al mateix temps, la Generalitat ha de-
manat a la població valenciana acudir 
als canals oficials per a conduir la soli-
daritat i informar-se a través de la web 
de la Generalitat per a conèixer la ma-
nera d'ajudar i evitar fraus o estafes.. 

En aquests moments tan difícils de 
crisi humanitària que s'està vivint 
a Ucraïna després de la invasió 

de Rússia, l'Ajuntament de Borriana va 
donar suport per unanimitat a la decla-
ració institucional en què se solidaritza 
amb el poble ucraïnès i se suma a la 
declaració institucional de la Federa-
ció Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) i a la de la Federació Valenciana 
(FVMP) de condemna a l'agressió de la 
Federació Russa a Ucraïna.

En el Ple ordinari de març, tots els grups 
municipals i la regidora no adscrita  van 
unir les seues forces i van presentar una 
declaració institucional de condemna 
enèrgica i rotunda als atacs perpetrats 
en diverses ciutats ucraïneses, així 
com al desplegament militar desen-
cadenat pel govern rus i totes les con-
seqüències que se’n deriven.

En la qual, s'insta, alineats amb la co-
munitat internacional, al cessament 
immediat de l'agressió i a la retirada 
dels efectius militars russos desple-
gats a Ucraïna. També es mostra el 
suport “ferm” a la població d'Ucraïna, a 
la qual es trasllada tota “la nostra so-
lidaritat i afecte”, fent extensiu aquest 
suport als més de 112.034 ucraïnesos 
que resideixen a Espanya i que des de 
fa anys són “els nostres veïns i veïnes”.

A més, amb la declaració institucio-
nal, l’Ajuntament se suma a totes les 
iniciatives encaminades a la restitució 
del dret internacional vulnerat unila-
teralment, així com a la defensa i l’en-
fortiment com a element central de la 
pau mundial acordat pels principals 
organismes europeus i internacionals.

En la declaració es dona suport, sense 
cap tipus de dubte, a qualsevol actua-
ció encaminada al restabliment de la 
pau i la convivència democràtica, i al 
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L’Ajuntament obri el període d’informació 
pública del Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible (PMUS) de Borriana

L’Ajuntament  ha obert el període 
de 30 dies d’informació pública de 
l’esborrany del Pla de Mobilitat Ur-

bana Sostenible (PMUS) dins del procés 
participatiu que suposa un pas més en la 
tramitació, segons ha explicat el regidor 
d’Ordenació del Territori i Sostenibilitat 
Mediambiental, Bruno Arnandis.

Durant tot el procediment, la documen-
tació del Pla que s’exposa podrà ser 
consultada públicament en l’apartat 
d’Urbanisme del Tauler d’anuncis de la 
seu electrònica de l’Ajuntament, <https://
burriana.sedelectronica.es/board>. So-
bre aquest tema, Arnandis ha animat a 
la participació de la ciutadania “davant 
la possibilitat de formular els suggeri-
ments, observacions i al·legacions que 
estimen pertinents”.

Es tracta, ha indicat, d’un projecte que 
forma part de l’estratègia Edusi, cofi-
nançada en un 50% per la Unió Europea 
amb fons Feder en el marc del Programa 
operatiu de creixement sostenible, que 
recull un conjunt d’actuacions amb l’ob-
jectiu de “millorar l’accessibilitat de les 
zones urbanes i oferir una mobilitat i un 
transport sostenible i d’alta qualitat”.

El projecte, que ja va rebre l’any passat 
l’Informe Ambiental i Territorial Estra-
tègic favorable de la Generalitat Valen-
ciana, té ara un període de participació 
ciutadana temporal delimitat fins a 30 
dies des de la seua publicació en el BOP 
el passat 8 de març, durant el qual “pro-
movem el debat, s’arreplega informació 
i es consulta el parer o el contrast d’ar-
guments, opinions, propostes o idees, 
respecte a l’actuació”, ha manifestat 
Arnandis, que ha mostrat a més la seua 
satisfacció perquè suposa “poder con-
tinuar amb la redacció definitiva per a 
l’aprovació i la implementació”.

Entre les actuacions i propostes con-
templades per l’empresa Engitec, en-
carregada de la redacció del projecte 
del PMUS després dels resultats del 

diagnòstic realitzat en el municipi, Arnan-
dis ha destacat la que planteja tancar al 
trànsit els caps de setmana el Pla perquè 
siga per als vianants i convertir en zona de 
vianants altres carrers del centre, com el 
Racó de l’Abadia, Sant Cristòfol, les Place-
tes, Comunitat de Regants, del Forn de la 
Vila, Vicent Forner i d’El Salvador”.

La intenció, ha explicat, és “generar rutes 
per als vianants i per a escolars i alterna-
tives de pàrquings intermodals”, perquè 
suposarà “la millora dels itineraris a peu 
per a les persones i de la trama urbana, 
i crear un punt d’atracció i de dinamisme 
comercial, a més de reduir els nivells de 
contaminació”.

Per a pal·liar la falta d’estacionaments i 
com a alternativa a la conversió en zona 
de vianants de diferents carrers, es plan-
tegen aparcaments dissuasius i intermo-
dals que hauran de tindre, entre altres ca-
racterístiques, “capacitat per a contindre 
el nombre necessari de vehicles, situar-se 
estratègicament en cada corredor d’en-
trada a la ciutat i tindre un disseny que 
facilite l’accés i l’eixida cap a les avingudes 
principals”.

Una altra de les propostes contemplades 
és la creació de rutes escolars, imprescin-
dible per a fomentar l’autonomia i la mo-

bilitat per als vianants escolars, tot garan-
tint la seguretat viària en tots els mitjans 
de transport. Cada ruta tindrà les seues 
parades a les quals acudiran els escolars 
en l’horari establit i estaran indicades amb 
senyalització vertical.

Amb això, ha assegurat Arnandis, es 
pretén “millorar la qualitat de vida de les 
persones, recuperar els espais públics per 
als vianants, millorar la seguretat viària i 
combatre la sinistralitat” i, també,” ade-
quar l’accessibilitat a serveis, usos urbans 
i equipaments per a tots els col·lectius”.

Al mateix temps, amb el pla es vol impul-
sar i incentivar els vehicles menys conta-
minants i fomentar l’ús d’energies netes i 
renovables, “amb l’aplicació de les Noves 
Tecnologies en la gestió de la mobilitat i la 
reducció de les emissions de gasos con-
taminants, el nivell de soroll i el consum 
energètic basat en combustibles fòssils”, 
ha precisat.

Per a la realització del diagnòstic de l’es-
tudi de mobilitat urbana de la ciutat, ha 
conclòs Arnandis, ja es va sol·licitar la col-
laboració de la ciutadania amb el propòsit 
que siga “el més precís possible i puga 
respondre a les vertaderes necessitats 
dels veïns i les veïnes, així com reforçar 
els punts forts i resoldre les carències”.. 

PMUS



Costes trau a informació pública el projecte 
bàsic d’actualització de regeneració de la 

platja al sud del Port
Un projecte que suposarà una inversió de més de 5,6 milions d’euros

El govern municipal de Borriana ha 
mostrat la seua satisfacció perquè 
tal com es va comprometre el Mi-

nisteri de Transició Ecològica i Repte De-
mogràfic en la reunió a Madrid del passat 
21 de febrer, el Servei Provincial de Costes 
de Castelló ha anunciat, a través del BOE, 
el període d’informació pública de 30 dies 
hàbils del ‘Projecte bàsic d’actualització del 
projecte de regeneració de la platja al sud 
del Port de Borriana’ i el corresponent Es-
tudi d’Impacte Ambiental.

Un projecte que suposarà una inversió de 
més de 5,6 milions d’euros i que implicarà 
l’espigó en la zona de la Serratella, enfront 
de la depuradora, amb més de 400.000 
metres cúbics d’arena per a regenerar 
la costa sud de la ciutat  amb un termini 
d’execució de l’obra de 12 mesos.

Des del dilluns 7 de març i fins al 20 d’abril, 
qualsevol persona o entitat pot presentar 
les observacions o al·legacions que estime 
oportunes i es podrà consultar la docu-
mentació que està a disposició en la pàgi-
na del portal del Ministeri i també, els dies 
hàbils i en horari de 9h a 14h, en les oficines 
del Servei Provincial de Costes a Castelló.

PROJECTE

El projecte bàsic objecte d’informació pú-
blica és un tram amb prioritat alta, dins de 
les quatre Estratègies del Ministeri en què 
es detalla les actuacions necessàries per a 
protegir i solucionar el problema d’erosió 
que pateix el nostre litoral, identificat com 
la Serratella-sud port.

Segons es desprèn del projecte, en l’actua-
litat, la zona es troba totalment rigiditzada 
amb una escullera que delimita la mar amb 
la terra ferma. En haver-se construït just al 
nord el port de Borriana, s’ha generat un 
bloqueig de l’arrossegament de material 
dels corrents, acumulant l’arena a la platja 
de Borriana, al nord del port.

A més, els habitatges situats enfront de la 
zona d’actuació es veuen afectats per la 

força de la mar durant els temporals, per 
la qual cosa la creació d’una nova platja 
exercirà de protecció contra l’onatge. Els 
objectius que es pretenen aconseguir 
amb el desenvolupament del projecte 
són, d’una banda, assegurar una amplà-
ria mínima suficient al llarg de tota l’ex-
tensió per al correcte desenvolupament 
de la funció lúdica de la platja, i també 
recuperar la funció de defensa de la 
platja, dotant-la d’una amplària mínima 
suficient que permeta dissipar de forma 
efectiva l’energia de l’onatge durant l’ac-
tuació de temporals i, al mateix temps, 
preservar o, si escau, millorar la qualitat 
de l’entorn ecològic i artisticocultural de 
la zona.

Per a aconseguir-ho, en el projecte es 
proposa la creació d’una platja artificial, 
reforçada i abrigada a ponent a fi de mi-
llorar les infraestructures existents, deri-
vat de la falta d’estàndard de confort de 
la situació original.

Les actuacions consistiran en la regene-
ració amb l’aportació d’arena del tram de 
costa recolzat en un dic d’abric a execu-
tar, fins al dic d’abric del port de Borriana, 
i l’arena a utilitzar serà la que s’ha acu-
mulat en les proximitats del port.

Entre les actuacions complementàries 
destaca la creació d’un nou accés en la 
zona de platja restaurada, s’aprofitaran 
els dos accessos existents en el tram 
d’actuació i l’accés serà tipus escalinata, 

executada de formigó armat, amb carac-
terístiques similars a les existents.

També es preveu el condicionament de 
la zona per als vianants que actualment 
no compta amb equipament urbà, per a 
la qual cosa es prolonga el mur i el pas-
seig existent en el front marítim, condici-
onant a més l’esplanada com a zona per 
als vianants mitjançant la pavimentació i 
enjardinament.

Finalment, també s’haurà de tindre en 
compte la disposició de diferents elements 
com ara dics exempts, espigons, esculleres, 
recreixements de goles existents, etc., que 
han alterat localment la dinàmica litoral de 
la zona d’estudi.

L’equip de govern de Borriana ha volgut 
destacar el compliment d’un altre dels com-
promisos adquirits pel Ministeri, perquè ja 
compta amb la concessió administrativa 
definitiva d’ocupació de domini públic ma-
ritimoterrestre per a poder licitar el projecte 
de construcció de dos caragols d’Arquime-
des en la zona de la Serratella, amb la finali-
tat de minimitzar l’impacte de les inundaci-
ons en els habitatges de la zona.

L’executiu municipal espera que el Ministeri 
continue complint i avançant en els acords 
aconseguits, com ara en el projecte de l’es-
pigó del nord, el plec de condicions del qual 
està redactat i a l’espera que s’aprove el 
pressupost per a publicar en el BOE la lici-
tació de la redacció del projecte bàsic.
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INICI DEL SERVEI GRATUÏT D’OCI I TEMPS 
LLIURE per a persones amb diversitat 

funcional
Es realitza des del 16 de març fins al 30 de juny i des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2022

Inclou activitats culturals, ludicoesportives, de turisme i de recreació i oci compartit

Ha començat novament, al març, 
el servei d’oci i temps lliure di-
rigit a persones amb diversitat 

funcional que l’Ajuntament de Borria-
na presta gratuïtament amb la finalitat 
d’aconseguir la seua integració i inclu-
sió social, segons ha explicat la regido-
ra de Serveis Socials, Esther Meneu.

El programa es realitza des del 16 de 
març fins al 30 de juny i des de l’1 de 
setembre al 31 de desembre de 2022, 
i durant el període estival es progra-
marà una activitat pròpia per a afavo-
rir la cohesió i continuïtat del grup. El 
projecte ofereix un ampli ventall d’ac-
tivitats planificades a través de pro-
grames ludicoesportius, culturals, de 
turisme i de recreació i oci compartit.

Meneu ha assenyalat que el servei, 
amb una capacitat entre 10 i 15 usua-
ris, va dirigit a persones amb diversitat 
funcional d’almenys el 33%, que hau-
ran de tindre com a mínim 15 anys i ser 
físicament autònomes en les activitats 
organitzades en el servei.

Així mateix, la regi-
dora de Serveis So-
cials ha indicat que 
s’ubicarà en el Casal 
Jove, dos dies a la 
setmana, preferi-
blement dimecres a 
la vesprada a partir 
de les 17 hores i dis-
sabte de vesprada, 
per a poder partici-
par en les activitats 
culturals i d’oci del 
municipi, per la qual 
cosa l’horari s’aco-
blarà a l’activitat 
programada amb 
una duració mínima 
de dos hores.

Les eixides a l’exterior se celebraran 
en funció de la planificació i, en aquest 
cas, el transport de les activitats que 
es realitzen fora del terme munici-
pal de Borriana seran a càrrec de les 
persones usuàries del servei, excepte 
l’activitat organitzada amb motiu de la 
finalització del projecte anual per a la 
cohesió del grup que serà a càrrec del 
programa.

Les persones que van participar en 
l’anterior edició seran admeses auto-
màticament en aquesta nova edició 
sempre que manifesten la seua volun-
tat de participar-hi i continuen com-
plint els requisits del programa. Les 
noves sol·licituds hauran de presen-
tar-se en el Registre General de l’Ajun-
tament de Borriana, amb cita prèvia, 
amb una instància general en què se 
sol·licite l’admissió en el programa.

ACTIVITATS

El servei té planificat diferents progra-
mes per a les persones usuàries. Dins 

del programa ludicoesportiu es realit-
zaran pràctiques esportives com ara 
ioga, talent xou, mindfullness, esports 
cooperatius, danses urbanes, teatre, 
carrera d’obstacles, gimcana dels ODS, 
karaoke i just danse, risoteràpia o per-
cussió corporal.

En el programa cultural s’inclouen 
activitats que afavoreixen l’expres-
sió artística i creativa, entre les quals 
figuren una gimcana fotogràfica, tea-
tre, fotografia, taller de cuina, realitat 
augmentada, robòtica educativa, cerà-
mica, impressió 3D, taller de pintura o 
estàtues 3D.

Pel que fa al programa de turisme, 
conté excursions i activitats lúdiques 
extraordinàries dins del municipi, entre 
les quals destaquen la visita al museu 
arqueològic, al Centre Municipal de les 
Arts, a la Borriana modernista, al CMC 
la Mercè, al mercat municipal, cinefò-
rum, visita a les falles i Museu Faller, un 
passeig adaptat per la naturalesa, una 
excursió a la platja i la preparació de la 
festa de fi de curs.

Quant al programa de recreació o d’oci 
compartit, amb l’objectiu d’afavorir les 
relacions d’amistat i la trobada entre 
companys i companyes, es realitzaran 
activitats relacionades amb presen-
tacions, jocs cooperatius, escola de 
debat, i diferents tallers d’autoestima, 
de comunicació, d’empatia, d’amic/ga 
invisible i de parlar en públic.. 

SERVEIS SOCIALS



Facsa instal·la un punt de monitoratge 
de paràmetres de qualitat de l’aigua

Amb l’objectiu de realitzar un seguiment continu de paràmetres clau de qualitat de l’aigua

L’alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, ha visitat el depò-
sit de proveïment d’aigua en la 

capçalera de la xarxa pels voltants del 
camí d’Onda, on l’empresa Facsa ha 
posat en marxa un nou sistema per a 
monitorar en temps real la qualitat de 
l’aigua que consumeixen les persones 
que viuen al municipi.

En la visita, l’alcaldessa, acompanyada 
pel regidor de Serveis Públics, Vicent 
Aparisi, i per representants de Facsa, 
Pascual Maximino, José Ramón Elor-
za i Alejandro Boado, han supervisat 
el punt de monitoratge que Facsa ha 
instal·lat en el depòsit de capçalera de 
Borriana que distribueix aigua a tota la 
població, l’objectiu del qual és realitzar 
un seguiment continu de paràmetres 
clau de qualitat de l’aigua.

El dispositiu, que va començar a fun-
cionar a finals de l’any passat, pro-
porciona concretament informació de 
nitrats, pH i terbolesa, “paràmetres 
clau que s’afigen al mesurament de la 
concentració de clor lliure residual que 
Facsa ja tenia implantat en el mateix 
punt des de l’any 2011”, han apuntat 
els responsables de l’empresa.

El control en temps real d’aquesta 
ferramenta permet a la companyia 
una detecció immediata de qualsevol 
variació que poguera produir-se en la 
qualitat de l’aigua i, per tant, antici-

par-se al problema i prendre mesures 
immediates. A més, en el depòsit, amb 
una capacitat de 6.000m³, conflueixen 
diverses aportacions, per la qual cosa 
aquest control assegura també l’ho-
mogeneïtat de l’aigua subministrada 
en tot moment.

En aquest sentit, cal destacar que el 
seguiment és accessible tant des del 
panell instal·lat en el mateix punt de 
control, com des dels dispositius mò-
bils del personal de la brigada de Bor-
riana i del Centre de Control 24 hores 
de Facsa.

Aquesta solució de monitoratge, jun-
tament amb el telecontrol de les ope-
racions i el recull de dades són part 
de les solucions tecnològiques que la 
companyia ofereix sota la marca Wa-

ternology Services by Facsa per a op-
timitzar els serveis i garantir un futur 
sostenible de l’aigua.

Amb aquesta millora, han assegurat 
des del govern municipal i Facsa, “Bor-
riana s’avança al que estableix la Di-
rectiva Europea aprovada al desembre 
de 2020, que serà transposada en els 
pròxims mesos en un nou Reial decret 
de Qualitat d’Aigües de Consum”.

La nova legislació conté entre les no-
vetats més destacables un reforç de la 
tendència evolutiva del control sanita-
ri, que inclou la gestió preventiva com 
a pilar fonamental.

Prevenció que, segons han explicat des 
de Facsa, es traduirà en la necessitat 
de disposar de plans sanitaris dels 
proveïments i inclourà el monitoratge 
dels paràmetres clau de la qualitat de 
l’aigua com a peça fonamental del se-
guiment necessari per a assegurar una 
òptima qualitat en continu de l’aigua 
distribuïda.

L’alcaldessa ha posat en relleu durant 
la visita que aquesta iniciativa suposa 
una “ importantíssima millora quali-
tativa en el subministrament d’aigua 
potable del municipi, optimitzant el 
servei i assegurant-ne la qualitat en 
tot moment”.. 
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Falles 2022

L’alcaldessa de Borriana i regidora 
de Seguretat, Maria Josep Safont, 
i la regidora de Falles i presidenta 

de la Junta Local Fallera, Sara Molina, 
han fet un balanç “molt positiu” de 
les Falles 2022, perquè a pesar dels 
persistents i intermitents episodis de 
pluja, que no han deslluït l’activitat, “hi 
ha hagut una gran participació i s’han 
pogut celebrar quasi la totalitat dels 
actes previstos, encara que en algun 
cas s’ha hagut de canviar l’horari, amb 
la certesa que les comissions i el món 
faller han quedat molt satisfets”.

Enguany ha tornat l’activitat fallera 
plenament i la ciutat ha vibrat nova-
ment al llarg de la setmana fallera amb 
els actes tradicionals, amb xicotetes 
variacions però amb la programació 

habitual i amb la major normalitat 
possible.

Unes festes, les de 2022, molt espera-
des pel col·lectiu faller i per la ciutada-
nia de Borriana, que han estat segures 
i en les quals, segons l’alcaldessa, ha 
predominat “el sentit comú”, i on el col-
lectiu faller “ha estat a l’altura de les 
circumstàncies”, que s’han viscut “amb 
normalitat, encara que en alguns mo-
ments amb paraigües i impermeables, 
i mascaretes en els actes de major 
aglomeració”.

Igualment, ha destacat que s’ha de-
mostrat que tant des de l’Ajuntament, 
com des de la Junta Local Fallera i la Fe-
deració de Falles, “hem sigut capaços 
d’organitzar i fins i tot gestionar canvis 

d’actes multitudinaris amb desenes 
de centenars de fallers”. Enguany, ha 
manifestat, les falles s’han viscut amb 
“passió alegria i entusiasme, encara 
que passades per aigua i s’hi ha hagut 
d’anar adaptant els horaris en funció 
del temps, però s’ha xalat i s’han notat 
les ganes i la il·lusió de tornar a gaudir 
les festes amb plena activitat, energia 
i normalitat”.

SEGURETAT
L’informe estadístic de la Policia Local, 
de les seues actuacions durant els 5 
dies de festes, del 15 al 19 de març, 
destaca un repunt en les intervencions 
operatives, entre altres coses per la 
qüestió del temporal. I en general re-
gistra un repunt en tots els indicadors 
respecte a les falles celebrades al mes 
d’octubre de l’any passat però millors 
que els de les últimes falles “normals”, 
és a dir, les de l’any 2019, les dades de 
les quals també hi figuren.

Durant les festes d’enguany, no s’ha 
clausurat cap casal faller, ja que han 
complit totes les comissions amb els 
requeriments efectuats per la Policia 
Local. No obstant això, es van registrar 
un total de 18 avisos relacionats amb 
molèsties procedents de casals fallers 
que han requerit intervenció policial, 
per les 8 intervencions realitzades so-
bre aquest tema durant les festes de 

FALLES



2021, un augment en nombres globals 
de 10 avisos.

CAVALCADES DEL NINOT
El barri València va aconseguir el primer 
premi a les millors carrosses en les dos 
cavalcades del Ninot 2022, major i in-
fantil. A més del barri València, els pre-
mis de les carrosses van ser també per 
a la falla Cardenal Tarancon (segona), 
barri la Vila (tercera), barri l’Escorredor 
(quarta), falla Don Bosco (cinquena), i 
barri la Mercè (sisena), que van com-
pletar el podi. També van reconèixer 
el barri València amb el premi al millor 
Ninot.

La cavalcada infantil del Ninot es va 
traslladar a diumenge al matí, després 
de la decisió adoptada per les falles 
en el plenari de la Junta Local Fallera 
d’avançar-la cinc hores i mitja per la 
previsió de pluges. Les carrosses pre-
miades en la cavalcada del Ninot infan-
til van ser, després del barri València, 
segon per a la falla Don Bosco, i tercer 
per al barri d’Onda. Igualment, van re-
conèixer el barri València amb el premi 
al millor Ninot de la cavalcada infantil.

Pel que fa a les comparses, la Llar Fa-
llera va acollir la gala de lliurament 
d’aquests premis, a més de les dis-
tincions i recompenses atorgades en 
l’exercici faller de 2022 per la Junta Lo-
cal Fallera i els premis als campionats 
de truc, parxís, guinyot i futbolí. Les 
falles del barri la Vila i barri Quarts de 
Calatrava van aconseguir endur-se el 
premi a la millor comparsa 2022 de la 
cavalcada del Ninot i la cavalcada del 
Ninot infantil.

També es van entregar els premis al 
millor personatge en les dos cavalca-
des, que van ser per a Maria Mercedes 
Piles Ferrer de la falla Quarts de Cala-
trava pel seu personatge ‘Un drac del 
Cinquantenari’, i en la categoria infantil 
per a Diego Roldán Sierra, també de la 
falla Quarts de Calatrava pel personat-
ge ‘Cosmos, déu del Zodíac’.

A més del barri la Vila, en les comparses 
de la cavalcada, el barri Quarts de Cala-
trava va ser segona i el barri la Mercè 
tercera. En l’ordre dels premis van se-
guir el barri València, Don Bosco, l’Es-
corredor, Camí d’Onda i Chicharro.

En la categoria infantil, després del bar-
ri Quarts de Calatrava, el segon premi 
de les comparses va ser per al barri de 
la Mercè i el tercer per a Don Bosco. A 
continuació, les premiades van ser les 
del barri València, la Vila, Societat Club 
53, Societat Centre Espanya i Camí 
d’Onda.

EL FALLER
La regidora de Falles i presidenta de 
la Junta Local Fallera, Sara Molina, va 
presentar acompanyada de les Reines 
Falleres, Sandra Candau i Ana Giménez, 
l’edició del llibre El Faller i la programa-
ció de falles corresponent a les festes 
de 2022, un volum complet de prop de 
dos-centes pàgines on s’arreplega tota 
la informació sobre les falles d’enguany 
a Borriana.

El Faller s’ha convertit en la guia perfec-
ta per a conèixer tant els esbossos dels 
monuments, com la crítica de cada falla 
o la composició de les corts falleres de 
cadascuna de les comissions. Enguany, 
a més de l’edició en paper, per primera 
vegada es compta amb una edició digi-
tal que podrà ser consultada en la pàgi-
na web municipal <www.burriana.es>.

HOMENATGES
Sandra i Ana van gaudir com a Reines 
Falleres d’un homenatge brillant i ple 
d’emoció, en forma de versos i poemes, 
on es va mostrar l’afecte de la comuni-
tat fallera i de les 18 comissions que, 
una a una, van desfilar per l’escenari del 
teatre Payà per a lloar les seues quali-
tats i les bondats del seu regnat.

CONCURS APARADORS
L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, la regidora de Falles i de Co-
merç, Sara Molina, i les Reines Falleres, 
Sandra Candau i Ana Gimémez, van fer 
entrega a la floristeria Pètals i a Trò-
pic Pastisseria, dels premis als millors 
aparadors del concurs de Falles 2022.

Els sis premiats en el concurs d’Apara-
dors de Falles 2022 han sigut

Aparador gran

Primer premi: Floristeria Pètals

Accèssit al millor treball artesanal: Vi-
nilos Soledad

Accèssit més original: Lámparas Torres

Aparador xicotet

Continua en la pàgina segënt
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Primer premi: Tròpic Pastisseria

Accèssit al millor treball artesanal: Pe-
luquería Andrea Garcia

Accèssit més original: Garbo Moda

TAPIS
Borriana va lluir el tradicional Tapís de 
falles a la plaça Major, amb la instal·la-
ció de l’obra en honor a la Mare de Déu 
de la Misericòrdia en la façana de la 
basílica d’El Salvador, el lloc on va cul-
minar l’ofrena del col·lectiu faller dis-
sabte 19 de març. En aquesta ocasió, 
el magnífic tapís dissenyat per l’artista 
Juan Dualde estava inspirat en l’antiga 
ciutat emmurallada de Borriana.

La imatge al·legòrica que novament 
ha sigut confeccionada amb la tradi-
cional tècnica del paper de seda i amb 
la patrona de la ciutat com a protago-
nista, tenia unes mesures de 9 metres 
d’alçària i 7 d’amplària, i va presidir els 
actes del lliurament dels premis de les 
falles el dia 16 de vesprada i l’ofrena el 
dia de Sant Josep.

FALLA AFDEM
A pesar de la pluja amb què va comen-
çar la festa el dia 14 de març, l’Asso-
ciació de Familiars pels Drets de les 
persones amb Malaltia Mental (AF-
DEM) de Borriana van protagonitzar un 
moment especial amb la plantà de la 
seua falla, la jornada prèvia a la plantà 
oficial de les 18 falles del municipi. Una 
plantà a la qual no va faltar l’alcaldes-
sa de Borriana, la regidora de Falles i 
presidenta de la Junta Local Fallera, les 
Reines Falleres, i una àmplia represen-
tació de la corporació.

Durant els últims mesos, totes les 
persones que formen part de l’asso-
ciació han col·laborat en la culminació 
del monument faller ‘Curiositats bor-

rianenques’, coordinat per artista local 
i professor de cicle superior d’FP d’Ar-
tista Faller de Borriana, Xavi Ribes. En 
tot el procés de creació també va parti-
cipar l’alumnat de primer curs del cicle 
formatiu, així com diferents tallers fa-
llers que van col·laborar en l’elaboració 
de les peces grans, com Paco Fuentes, 
Loren Fandos, Vicent Martínez, José 
Luís Pascual (Pepi), Rafa Ibáñez i Javi 
Capella, i en què també els usuaris 
de l’associació han treballat de forma 
continuada.

VISITA COLES
La Reina Fallera infantil, Ana Giménez, 
la seua cort d’honor i les dames de la 
ciutat infantils acompanyades per la 
regidora de Falles i presidenta de la 
Junta Local Fallera, i representants de 
la Junta Local Fallera, van visitar el matí 
del dia de la plantà els centres educa-
tius de la ciutat, on se celebra l’inici de 
les falles de forma especial, i ho van fer 
amb el Trenet Faller que va recórrer els 
diferents centres educatius de Borria-
na, on els xiquets, xiquetes i joves es-
tudiants varen ser els protagonistes.

PLANTÀ OFICIAL
L’ambient faller i festiu va tornar als 
carrers de Borriana en la tradicional 
plantà, que de forma oficial va inici-
ar els cinc dies fallers més intensos 
de l’any a la ciutat de Borriana, sense 
pràcticament marge per al descans, 
en què una vegada més la tradició, 
l’expressió artística, la festa, la músi-
ca, la pólvora, la sàtira i la germanor es 
donen la mà per a honrar Sant Josep i 
tornar a fer d’aquesta setmana una de 
les més especials de l’any.

Les Reines Falleres de 2022, Sandra 
Candau i Ana Giménez, les seues corts 
d’honor i dames de la ciutat, acompa-
nyades per l’alcaldessa, la regidora de 
Falles i una àmplia representació de la 
corporació i personalitats convidades 
a l’acte es van donar cita per a visitar 
cadascuna de les 18 falles que entre la 
vesprada, la nit i la matinada plantaven 
els monuments als carrers i places de 
la ciutat.

Al llarg del recorregut, la comitiva ofici-
al va poder conèixer la intensa activitat 

falles



de les comissions falleres per a fina-
litzar els seus monuments, i degustar 
els tradicionals bunyols que durant 
aquesta jornada es cuinen i s’ofereixen 
a totes aquelles persones que s’acos-
ten a la capital de la Plana Baixa per a 
gaudir de la plantà.

FALLES IGUALITÀRIES
L’Ajuntament, en col·laboració amb 
la Junta Local Fallera i la Federació de 
Falles, va preparar una campanya amb 
el lema “Per unes falles en igualtat” de 
prevenció d’agressions sexistes així 
com de promoció de la igualtat en les 
festes josefines, i va habilitar del 15 
al 18 de març un Punt Violeta per a 
la prevenció i conscienciació per unes 
festes igualitàries i lliures d’agressions 
sexistes, en el jardí de la plaça Major, 
per ser una zona cèntrica i molt transi-
tada en aquestes festes.

Cartells amb la imatge de la campanya 
es van distribuir als espais fallers com 
casals i carpes, i a través de les xarxes 
socials amb l’etiqueta #AlaFestasom-
parells. Es va llançar una campanya 
específica de divulgació del missatge a 
través de fotografies realitzades amb 
la Reina Fallera, Sandra Candau, da-
mes de la ciutat i cort d’honor com a 
protagonistes principals de les festes 
en senyal de suport al missatge emès.

PREMIS FALLES
La falla Societat Club 53 va aconseguir 
el màxim guardó, el premi a la millor 
falla d’enguany 2022 en la categoria 
especial, mentre que la falla del barri 
València va obtindre el primer de ca-
tegoria especial infantil. El segon dels 
premis d’especial va ser per a la falla 
Don Bosco i el tercer per al monument 
del barri València.

La lectura de l’acta de la Junta Local 
fallera va ser prèvia al lliurament dels 
previs, en el sala de Plens de l’Ajunta-
ment, presidida per l’alcaldessa, la re-
gidora de Falles i presidenta de la Junta 
Local Fallera, les Reines Falleres, i el 
president de la Federació de Falles, i va 
comptar amb la presència de les corts 
d’honor i dames de la ciutat i de repre-
sentants de la Junta Local Fallera.

Posteriorment, l’acte d’entrega de pre-
mis de les falles, enguany, igual que a 
l’octubre de 2021, no va ser a la Llar 
Fallera, sinó a la plaça Major, fins on 
van acudir les comissions de forma 
escalonada, i des de l’escenari instal-
lat per a l’ofrena a la Mare de Déu de la 
Misericòrdia van rebre els seus guar-
dons de mans de les màximes repre-
sentants falleres, Sandra Candau i Ana 
Giménez.

En la Primera categoria, el primer premi 
va ser per a la falla del barri de la Mercè, 
el segon per a plaça Chicharro i el tercer 
per a barri del camí d’Onda. En segona 
Categoria, els premis van recaure, el 
primer en el barri la Vila, segon per al 
barri de l’Escorredor, tercer per al barri 
Quarts de Calatrava, quart Societat Club 
Ortega, cinquè Societat Cardenal Taran-
con i sisè barri la Ravalera.

El premi a la millor crítica local se’l va 
emportar la falla Don Bosco i els guar-
dons per als millors llibrets de falla van 
recaure, el primer premi per al barri 
València, segon per a la Mercè, tercer 
per al barri del camí d’Onda, quart Don 
Bosco i cinquè barri la Vila.

Continua en la pàgina segënt
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Per la seua banda, els premis per a les 
falles infantils de primera categoria 
van correspondre, el primer a la falla 
barri la Mercè, seguida de la Societat 
Centre Espanya, barri la Vila, plaça 
Chicharro, Rei Jaume I, Societat Club 
Ortega, i barri l’Escorredor.

El primer premi d’activitat fallera de 
l’exercici 2022 va ser per a la falla bar-
ri València, el segon per a la falla Don 
Bosco, tercer per al barri la Vila, quart 
per al barri la Mercè, cinquè barri camí 
d’Onda, sisè barri Quarts de Calatrava, 
setè per a Cardenal Tarancon i vuitè per 
a l’Escorredor.  

OFRENA I CREMÀ
En l’última jornada festiva de les Falles 
2022, i malgrat la constant amenaça 
de pluja, Borriana va celebrar de ves-
prada, fora del seu horari habitual, la 
tradicional Ofrena a la Mare de Déu de 
la Misericòrdia, que una volta més es 
va  convertir en l’acte més solemne i, 
per a moltes falleres i fallers, el més 
emotiu del conjunt d’actes de les fes-
tes josefines. Igualment, l’última mas-
cletà en la plaça de l’Hereu d’aquest 
exercici faller tan especial, es va avan-
çar a les 13 hores, una hora abans de 
l’habitual, per a esquivar la pluja.

A més de centenars de fallers i falleres, 
des dels més xicotets i xicotetes fins 
als més veterans, també van accedir a 
l’escenari de l’Ofrena representants de 
les festes d’altres poblacions de la Co-
munitat Valenciana i Gaiates agerma-
nades amb alguna de les 18 comissi-
ons falleres de la ciutat, entre les quals 
hi havia, Belleses del Foc d’Alacant, les 
Reines de Festes de municipis com Al-
queries, Vila-real, Almassora i Nules, 
així com les components de les corts 
d’honor i reines falleres de Borriana 
d’anys anteriors.

Després del pas de totes i cadascuna 
de les representants falleres de les 
18 comissions, les últimes a realitzar 
l’ofrena van ser les Reines Falleres de 
Borriana 2022, unes emocionades i 
somrients Reina Infantil, Ana Giménez, 
i la Reina Fallera de Borriana, Sandra 
Candau, que va aconseguir aguantar 
l’emoció fins pràcticament el final de 
l’acte. Al costat d’elles, precedint-les, 
estaven les dames de la ciutat i les 

components de les corts d’ho-
nor 2022.

L’Alcaldessa de Borriana i la re-
gidora de Falles i presidenta de 
la Junta Local Fallera, vestides 
les dos amb la indumentària fa-
llera, van complir amb la tradició 
de depositar el seu ram per a, 
seguidament i des de l’escena-
ri, escoltar la interpretació de la 
Marxa de la Ciutat i de l’himne 
de la Comunitat Valenciana.

L’olor a pólvora no va abandonar 
la ciutat fins a ben entrada la 
matinada, quan el foc de la cre-
mà va convertir en cendres els 
monuments fallers i va posar 
definitivament el punt final a les 
Falles de Borriana 2022, amb la 
mirada fixada en les pròximes 
Falles 2023.

FALLES



Borriana podrà construir els caragols 
d’Arquimedes i la connexió de l’avinguda 

del Transport amb el superàvit de la 
liquidació del Pressupost de 2021

El govern municipal de Borriana podrà 
construir els caragols d’Arquimedes, 
la connexió de l’avinguda del Trans-

port amb la CV18, així com altres projec-
tes amb el superàvit de la liquidació del 
pressupost de 2021, segons ha anunciat 
la regidora delegada de l’àrea d’Hisen-
da, Cristina Rius, que ha precisat que el 
consistori “reinvertirà l’estalvi del passat 
exercici, igual que el dels anteriors, en més 
inversions per al progrés de la ciutat”.

Rius ha explicat que l’equip de govern mu-
nicipal ha liquidat el pressupost de l’any 
passat (2021) amb un deute de 5.888.788 
euros, que suposa una ràtio d’endeuta-
ment del 17,75 per cent, “molt inferior al 
que ens vam trobar a l’inici de la passada 
legislatura, que era d’un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les dades 
de l’últim any en la mà, “en les quals clara-
ment es pot comprovar com el deute mu-
nicipal en els últims 6 anys s’ha reduït en 
més de 8,4 milions d’euros, fet que suposa 
una reducció significativa per habitant fins 
arribar als 168 euros actuals.

Després de la firma per part de l’alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont, del decret 
de liquidació de 2021, del qual es va donar 
compte en el ple municipal de març, Rius 
ha posat en relleu el “rigorós, responsa-
ble i exhaustiu treball” que està realitzant 
l’equip de govern de Borriana a nivell eco-
nòmic, que ha tornat a quedar demostrat 
després de la liquidació del Pressupost de 
l’exercici corresponent a 2021.

Situació que per a Cristina Rius significa 
que el resultat del pressupost de 2021 és 
“positiu” i amb un romanent de Tresoreria 
per a despeses generals que ens perme-
trà continuar invertint en projectes per a la 
ciutadania”.

Raó per la qual Rius ha manifestat que per 
sisè any consecutiu “les xifres no enga-
nyen i mostren la capacitat que durant els 
últims exercicis hem tingut a l’hora de re-

duir el deute muni-
cipal, a més d’aug-
mentar cada any el 
nivell d’inversions 
i aconseguir que 
Borriana haja can-
viat per complet 
després de només 
una legislatura”.

De fet, ha manifes-
tat, “hem acabat 
amb la paràlisi prèvia a 2015 en què s’in-
vertia al voltant d’un milió d’euros anual-
ment, i hem passat als 5 milions d’obliga-
cions reconegudes en 2021 en el capítol 
d’inversions, 5 milions als quals cal sumar 
les obres que continuen executant-se en-
guany”.

Entre les quals, ha assenyalat, tenim l’edi-
fici que acollirà tots els serveis socials, al 
qual li queda al voltant d’un mes d’obra i té 
un cost total de 1,7 milions d’euros; l’IES 
Jaume I, amb més de 13,3 milions d’euros; 
la climatització del mercat municipal amb 
170.000 euros; la rehabilitació de la Casa 
de la Cultura, que es licitarà pròxima-
ment amb un cost aproximat d’un milió 
d’euros; la redacció del projecte del nou 
carril bici Grau-Port, o l’expropiació i ur-
banització de l’accés al CEIP Josep Iturbi, 
les obres del qual estan en marxa amb un 
cost total de 430.000 euros.

Segons ha assegurat Cristina Rius, 
“aquestes són algunes de les obres i 
inversions en què estem treballant que 
estaven previstes en el pressupost que 
liquidem ara i que continuen aquest exer-
cici 2022, i els romanents de les partides 
econòmiques d’aquestes obres s’incor-
poraran al pressupost actual per a les 
obres en curs esmentades”.

Una volta que Intervenció realitze les 
incorporacions de les obres en curs o 
els compromisos de despesa adoptats, 
a càrrec del romanent de Tresoreria per 
a Despeses Generals, amb els 5 milions 

restants “concretarem els projectes a 
què aniran destinat i que considerem pri-
oritaris, com els caragols d’Arquimedes 
dels quals, pròximament, haurem reunit 
tots els permisos pertinents, i així evita-
rem inundacions en la zona marítima a 
causa de les fortes pluges”.

També s’ha referit a la remodelació del 
Mercat Municipal, la rehabilitació de la 
casa de peons de camins en la carretera 
de Vila-real, casa cedida per la Generali-
tat i que es destinarà a locals de diferents 
associacions, o la connexió de l’avinguda 
del Transport amb la CV18 que suposarà 
alleugerir les entrades i eixides de la ciu-
tat en hores punta.

Respecte a aquesta connexió, ha expli-
cat que actualment ja s’ha publicat la 
licitació del projecte i paral·lelament es 
treballa en l’expropiació dels terrenys, i 
esperem continuar la tramitació sense 
cap incidència i que aquest nou vial siga 
molt prompte una realitat.

En quant al període mitjà de pagament 
a proveïdors, la regidora d’Hisenda ha 
assenyalat que s’ajusta a la Llei de Mo-
rositat, i ha posat l’exemple de l’últim tri-
mestre, en què ha tingut una mitjana de 
14,53 dies, la qual cosa, a judici seu, sus-
cita que les empreses i autònoms “vul-
guen treballar amb l’Ajuntament perquè, 
quan fan un treball, la tramitació de la 
factura és ràpida i els arriba molt promp-
te la liquiditat per a poder seguir amb la 
seua activitat”. 
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Borriana inicia el calendari fiscal de 2022 
en període voluntari

Del 15 de març al 6 de juny, període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica

Aquest mes de març s’inicia el calen-
dari de pagament de tributs munici-
pals per a l’exercici 2022 a Borriana. 

L’Ajuntament ha fixat el calendari del con-
tribuent amb el període de cobrament dels 
padrons fiscals per a enguany que es realit-
zarà d’acord amb el que s’estableix.

D’aquesta forma, del 15 de març al 6 de juny 
es podran abonar les taxes urbanes de ges-
tió de residus i guals i l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en vo-
luntària, les persones contribuents podran 
efectuar els abonaments els dies hàbil en 
qualsevol de les oficines de les entitats 
col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, 
CaixaBank, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s’haurà de presentar en aques-
tes entitats col·laboradores el document de 
pagament expedit per l’Ajuntament de Bor-
riana, que serà remès al domicili de la per-
sona contribuent, sense que l’enviament 
supose notificació de la liquidació, o podrà 
ser arreplegat en el Servei Municipal de Re-
captació, situat a la planta baixa de l’Ajun-
tament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període 
indicat, l’Ajuntament aplicarà una bonifi-
cació de l’1% de la quota. Transcorregut el 
termini en període voluntari sense haver fet 

efectiu el pagament, s’iniciarà el procedi-
ment de constrenyiment, incrementant-se 
el deute amb el recàrrec, interessos de de-
mora, costes i despeses que s’originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període 
indicat, l’Ajuntament efectuarà dos càrrecs 
del 50% de la quota, el primer càrrec previst 
serà el 28 de març i el segon càrrec el 27 
maig, i aplicarà en el segon una bonificació 
de l’1% per domiciliació.

En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, 
Cristina Rius, ha destacat que cada any en 
són més, els contribuents que domicilien els 
seus rebuts i es poden beneficiar d’aquesta 
bonificació. De fet, en taxes urbanes, s’ha 
incrementat quasi un 10% l’import de quota 
domiciliada en aquests últims 5 anys, i han 
passat d’un 61,50% a un 70,48% del padró 
que, sumat al de l’impost de vehicles, supo-
sa un cost màxim de 31.160 euros per a les 
arques municipals.. 

CONGELACIÓ DE TAXES
L’edil d’Hisenda ha recordat que l’any 2022 
va començar amb una congelació de taxes 
i impostos per als veïns i veïnes i per a em-
preses de Borriana, perquè l’equip de govern 
va decidir mantindre les ordenances fiscals 
per a “no augmentar la càrrega impositiva 
de la ciutadania davant la crisi”.

Així, a Borriana, en 2022 no s’augmenta cap 
dels tipus impositius, com el de l’ICIO, l’IBI o 

el de vehicles, a més de mantindre sense 
modificacions els imports dels rebuts de ta-
xes municipals, com el de la gestió de resi-
dus o diferents espais culturals i esportius, i 
es conserven els beneficis fiscals i bonifica-
cions aprovats en els últims exercicis.

De fet, ha manifestat Cristina Rius, “ja hem 
aplicat aquests últims anys els beneficis 
fiscals que hem cregut justos, amb criteris 
de capacitat econòmica. Hem equiparat 
totes les bonificacions de famílies mo-
noparentals a les que tenien les famílies 
nombroses, així com exempcions en la 
taxa de gestió de residus a les famílies que 
perceben prestacions d’emergència social 
en concepte de subministraments bàsics 
energètics”.

També, segons ha indicat, “hem implantat 
noves bonificacions amb criteris de protec-
ció del Medi Ambient, com les de vehicles 
híbrids i elèctrics, amb més d’un centenar 
de beneficiaris”.

No obstant això, per a 2022, ha apuntat la 
responsable d’Hisenda, cal tindre en comp-
te l’increment del 7,6% de l’IPC que afecta 
sobretot als grans contractes de serveis i 
a tota la despesa corrent municipal, i assu-
mir l’augment del 17% pel cost de la gestió 
dels residus, de més de 438.000 euros que 
hem decidit no repercutir en els ciutadans, 
com a mesura extraordinària d’ajuda per la 
covid-19. 

ÀREA ECONÒMICA • INTERVENCIÓ
ANUNCI

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de 
març de 2022, ha acordat aprovar provisionalment la modificació 
de l’Ordenança Fiscal que es detalla a continuació.

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, s'anuncia que els acords, 
amb tots els antecedents, quedarà exposat al públic en aquest 

Ajuntament per un termini de trenta dies a comptar des del dia 
següent a la data de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Ofi-
cial de la Província, durant el qual les persones interessades podran 
presentar les reclamacions que estimen oportunes. Cas que no es 
presenten reclamacions s'entendrà adoptat definitivament l’acord, 
fins aleshores provisional, de conformitat amb el que estableix l'ar-
ticle 17.3 de l'esmentada norma.

La regidora delegada d'Hisenda: 
Cristina Rius Cervera  
Borriana, 4 de març de 2022

CALENDARI CONTRIBUENT



Ajuntament i Generalitat consoliden la 
cultura participativa i de transparència

El regidor de Participació Ciutadana, 
Hilario Usó, i la regidora de Trans-
parència, Maria Romero, han man-

tingut una reunió de treball a Borriana 
amb el secretari autonòmic de Partici-
pació i Transparència, Antoni Llorente, i 
amb el sotssecretari de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i 
qualitat Democràtica, Cristian Veses, per 
a analitzar la situació de les seues àrees, 
així com per a acostar les diferents nove-
tats iniciades per la Conselleria per a po-
tenciar les polítiques participatives.

En la reunió han apel·lat al treball conjunt 
entre les diferents administracions, el tei-
xit associatiu i la societat civil “per a refer-
mar la cultura participativa i la difusió dels 
valors de la participació”.

Després que els regidors han donat 
compte del treball que s’està realitzant 
en el Consell Social de la ciutat així com 
el programa municipal “Juntes Fem Bor-
riana” per a millorar la comunicació in-
terna i externa a l’Ajuntament, que es va 
posar en marxa gràcies a una subvenció 
autonòmica, han avaluat la situació de la 
transparència i participació municipal.

En la reunió han coincidit a valorar que 
la urgència de la situació de crisi deriva-
da de la pandèmia mundial, va abaixar a 
un segon pla les qüestions relacionades 
amb la participació i la transparència i, a 
més, “ha tingut un fort impacte negatiu 
en la participació activa de la ciutadania 

i, en particular, de les 
entitats”.

També han posat en 
valor la necessitat 
urgent d’articular 
mecanismes que 
acosten la política al 
carrer, “fent-la més 
accessible i acon-
seguint que els més 
joves puguen sentir-se partícips d’un fu-
tur compartit amb la resta de ciutadans i 
ciutadanes”.

Ara, han manifestat Romero i Usó, “te-
nint encaminada la recuperació econòmi-
ca i social, tornen a posar-se en el centre 
del debat qüestions com la participació 
activa i l’objectiu de reactivar la parti-
cipació i reavaluar la transparència de 
l’Ajuntament, així com recuperar aquells 
projectes que havien quedat pendents, 
per a enfortir les polítiques de participació 
ciutadana de l’administració local”.

A més, s’ha analitzat la ferramenta auto-
nòmica creada per a facilitar la burocrà-
cia derivada del compliment de la Llei de 
Transparència per a les entitats privades 
i persones jurídiques, bé siguen empre-
ses o entitats socials: la Plataforma TEP 
(transparència entitats privades).

Quant a la participació, els dos represen-
tants de la Conselleria han traslladat als 
regidors l’estat de l’avantprojecte de Llei 

de Participació Ciutadana i Foment de 
l’Associacionisme, de la qual ja hi ha dis-
ponible un esborrany d’avantprojecte de 
Llei i l’Informe de les consultes prèvies.

Els regidors també s’han compromès a 
adherir-se a la Xarxa de Governança Par-
ticipativa Municipal creada per la Gene-
ralitat, ja que, segons la seua opinió, “el 
treball en xarxa resulta profitós sempre 
per a totes les parts i contribueix a con-
solidar les bones pràctiques en matèria 
de participació a través de les aliances i 
de compartir les experiències”.

La reunió ha sigut valorada de forma molt 
positiva per totes les parts que han coin-
cidit a manifestar “la bona coordinació 
que existeix actualment entre les dos ad-
ministracions, amb el compromís de con-
tinuar en la mateixa línia de col·laboració 
per a contribuir a donar suport, “promou-
re i consolidar la cultura de la participació 
en l’elaboració de les polítiques públiques 
i fomentar l’educació en la participació. 
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Borriana acull els programadors culturals 
de la Comunitat Valenciana en la trobada 

‘Emergent-cies’
L’Institut Valencià de Cultura proposa companyies emergents amb l’objectiu de programar en les 

diferents ciutats

Borriana va acollir en març una 
trobada organitzada per l’Institut 
Valencià de Cultura entre els pro-

gramadors del Circuit Cultural Valencià 
amb el títol “Emergent-cies”, amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer les companyi-
es i obres emergents en l’actualitat.

Al voltant d’una seixantena de pro-
fessionals de la cultura es van reunir 
al Teatre Payà de la capital de la Plana 
Baixa per a conèixer les propostes més 
innovadores de les companyies d’arts 
escèniques a la Comunitat Valenciana.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, i el regidor de Cultura, Vicent 
Granel, van donar la benvinguda als 
programadors i programadores del Cir-
cuit Cultural Valencià, acompanyats pel 
director general de l’Institut Valencià de 
Cultura, Abel Guarinos.

En la intervenció, l’alcaldessa va elogiar 
la iniciativa com “un espai de reflexió per 
a valorar idees, projectes i trajectòries, i 
reivindicar la cultura com a ferramenta 
de transformació”. A més, va agrair el 
treball dels gestors i tècnics culturals 
municipals que amb la seua labor “aju-
den a portar la cultura a tots i cadascun 
dels racons de la Comunitat Valenciana, 
perquè sense cultura no hi ha passat, i 
sense passat difícilment pot un poble 
tindre futur”.

També va manifestar que el govern 
municipal de Borriana “continuarà tre-
ballant per al futur, i ho farà a través 
del seu compromís ferm en la promo-
ció i el foment de la cultura en tots els 
seus vessants com a eix fonamental 
del desenvolupament integral de la 
ciutadania”. Alhora, ha reiterat el “paper 
crucial” de les corporacions locals en la 
“democratització de la cultura”.

Per la seua part, Granel va destacar que 
és “una bona oportunitat que Borriana 

puga acollir aquest tipus de trobades 
que concentren el sector cultural valen-
cià”, i va afegir que “cal aprofitar aques-
tes sinergies per a continuar treballant 
en la línia que ho està fent Borriana, de 
programar durant tot l’any amb compa-
nyies valencianes i vore les propostes 
culturals que poden arribar a les nostres 
ciutats”.

Així mateix, va subratllar el paper que 
compleixen els gestors culturals en els 
municipis “amb un enorme potencial en 
la construcció de ciutat i ciutadania per 
a enfortir i consolidar els processos cul-
turals, i com a transmissors i dinamitza-
dors de cultura”.

La primera jornada va ser el torn dels 
programadors del Circuit Teatral Valen-
cià i va comptar amb una extensa pro-
gramació de tres espectacles al matí i 
tres més a la vesprada, amb Peus dalt 
de la companyia Spinish circo, La casita 
de la companyia de Lia Herbor, Non sun 
qualis eran de la companyia de dansa 
d’Alicia Reig i Toni Prats, El perro (mu-
tante) del hortelano d’Emma Lobo, Ca-
dira Verda d’Encara no té nom produc-
cions i el grup de música folk d’Alacant 
Cooldesac.

Segons va explicar Granel, la trobada 
està “realitzant-se en un ambient cultu-

ral enriquidor en el qual, a més de des-
cobrir les noves propostes a programar, 
també es debat sobre el sector i les pro-
gramacions en els diferents municipis 
participants”.

Es tracta també, va indicar, d’un espai 
de treball per a millorar la comunicació 
entre programadors a l’hora de donar 
formació als mateixos professionals de 
la cultura en els diferents municipis que 
conformen el Circuit Cultural Valencià.

L’Auditori Juan Varea va collir la sego-
na jornada de la trobada consistent en 
un taller i diàleg entre programadors i 
programadores veteranes i nous pro-
gramadors, centrat en una sèrie de re-
flexions al voltant dels problemes més 
comuns, com el tracte amb les compa-
nyies, la recuperació del públic, la políti-
ca cultural en els municipis, la progra-
mació en els municipis.

La cultura en curt, la programació de 
cinema valencià, la importància del cir-
cuit cultural per al món artístic, política 
versus gestors culturals, la vida més 
enllà de la capitalitat cultural, la des-
centralització de la cultura, treballar en 
xarxa, són alguns dels temes i qüestions 
que es van plantejar en la trobada. 

CULTURA



El govern municipal planeja un projecte de 
1,8 milions d’euros d’inversió en el llit del 

riu per a mitigar el risc d’inundacions
El Ple va aprovar el pla que pretén afavorir la resiliència de l’ecosistema del riu Anna contra episodis 

d’avingudes i inundacions

El ple municipal extraordinari de 
març va donar el vistiplau al pro-
jecte de mitigació del risc d’inun-

dacions a Borriana, per a concórrer a 
la convocatòria de subvencions de la 
fundació Biodiversitat FSP. El projecte 
conté l’execució de diverses actuacions 
amb la finalitat de reduir les afeccions 
per inundacions a causa de les avingu-
des del riu Anna en el municipi.

Segons ha explicat el regidor dele-
gat de Sostenibilitat Mediambiental, 
Bruno Arnandis, amb un pressupost 
d’1.816.676 euros, es pretén afavorir 
la resiliència de l’ecosistema contra 
episodis d’avingudes i inundacions, 
amb la realització d’actuacions enca-
minades a “millorar la continuïtat lon-
gitudinal amb l’eliminació d’elements 
obstructius i la continuïtat transversal 
del llit, i recuperar l’espai fluvial del riu 
Anna”.

A més de les actuacions sobre el mateix 
riu, es plantegen accions de difusió i de 
conscienciació sobre els riscos d’inun-
dació, així com de vigilància hidrome-
teorològica per a alertar la població 
de possibles inundacions. Arnandis 
matisa que “els sistemes d’alerta són 
algunes de les accions més rendibles 
en termes econòmics, ja que en el cas 

de Borriana, en què s’estima que una 
gran inundació podria provocar danys 
per valor de 100 milions d’euros, un 
sistema d’alerta permetria minorar 
aquests danys en un 20%”.

Es tracta bàsicament, ha concretat, “de 
millorar la capacitat de desguàs del llit 
amb l’eliminació d’obstacles, especi-
alment canyars, que seran substituïts 
per espècies autòctones. També es 
preveu assumir actuacions previstes 
en l’Edusi com la regeneració de la cap-
çalera del Clot”.

En aquest sentit, ha recordat que el 
riu Anna presenta “algunes barreres 
transversals problemàtiques i una for-
ta presència de canyars, sobretot en la 
part confrontant amb el nucli urbà. Un 
llit afectat amb freqüència per inunda-
cions, amb impacte en algunes zones 
urbanes, amb especial incidència en 
les barriades marítimes de la desem-
bocadura”.

Per això, “considerem que en eliminar 
canyars es pot duplicar la capacitat de 
desguàs d’aquest tram”. Aquesta ini-
ciativa, ha explicat Arnandis, es realit-
zarà a través d’un conveni amb la fun-
dació Limne i amb la sol·licitud d’una 
subvenció del 95% a la fundació Bio-
diversitat amb els fons europeus Next 

Generation del pla de Recuperació 
Transformació i Resiliència del Govern.

La subvenció que sol·licitarà l’Ajun-
tament de Borriana s’emmarca en 
el foment d’actuacions dirigides a la 
restauració d’ecosistemes fluvials i a 
la reducció del risc d’inundació en els 
entorns urbans espanyols a través de 
les solucions basades en la naturalesa, 
corresponent a l’any 2021 en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. El termini d’execució serà 
de tres anys, del 2023 al 2025.

El projecte aborda la conservació i re-
habilitació de l’ecosistema ripari en el 
riu Anna afectat per inundacions periò-
diques. Per a la qual cosa ha dissenyat 
una sèrie d’actuacions en el llit per a 
minimitzar inundacions per a avin-
gudes de període de retorn de fins a 
100 anys i afavorir l’evacuació de ca-
bals, amb la reducció alhora del temps 
d’inundació.

Entre les accions previstes en el Pla, 
Bruno Arnandis ha destacat la gestió 
i control d’espècies exòtiques invaso-
res, el disseny i execució d’actuacions 
de retirada o adequació de les barreres 
transversals del riu Sec, i l’adequació 
de terrenys publicoprivats en el llit per 
a l’ús com a zones d’amortiment i la-
minació.

Així mateix, ha posat l’accent a habili-
tar zones de vegetació autòctona per 
a alentir la velocitat de l’aigua i la re-
cuperació de l’antic ullal aterrat, sense 
deixar de preveure les actuacions per 
a la recuperació de la vegetació de ri-
bera original o potencial en marges, la 
creació de filtres verds i els plans de 
governança i participació, de comuni-
cació i sensibilització, i de mesurament 
i seguiment d’indicadors.
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Nou projecte de reciclatge de roba usada 
de la policia local

L’Ajuntament ha posat en marxa un 
projecte pioner a la província per al reci-
clatge dels uniformes de la Policia Local 

que, amb el nom de ‘Re-uniform’, du a terme 
en col·laboració amb l’empresa adjudicatà-
ria del subministrament d’uniformitat de la 
Policia Local, la mercantil valenciana Insigna 
Uniformes.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Sa-
font, ha presentat el projecte acompanyada 
del comissari cap de la Policia Local, Fran-
cisco Javier Catalán, els quals han destacat 
que els uniformes del cos de la Policia Local 
de Borriana “ja són fabricats amb materials 
reciclats”, però han puntualitzat, ara amb 
aquesta iniciativa “també seran reciclables 
gràcies al projecte d’economia circular que 
s’implementarà. D’aquesta manera es tan-
ca el cercle del reciclatge i es demostra una 
vegada més el compromís de l’Ajuntament 
en la lluita contra el canvi climàtic”.

Safont ha emmarcat aquesta iniciativa en 
el compromís de l’Ajuntament de Borriana 

amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, amb la 
qual cosa, des del govern municipal, s’estan 
alineant les polítiques públiques locals amb 
els ODS, en les diferents àrees del consistori.

Els primers contenidors per a la recollida 
dels uniformes de la Policia Local ja s’han 
instal·lat en les dependències policials, amb 
vigilància perquè ningú puga fer un mal ús 
d’aquestes peces de roba.

Catalán ha posat de manifest que cada ve-
gada que un policia ha de canviar la seua 
uniformitat per antiguitat, trencament o 
desgast se li planteja el dilema de què fer 
amb aquesta roba policial en desús.

I és que, per tractar-se de vestuari oficial, en 
cas de caure en males mans podria suposar 
un problema de seguretat, i és per això que 
els agents no poden tirar-la a un contenidor 
o donar-la en un punt de recollida de roba. 
De manera que van acumulant les peces 
any rere any en un armari o opten per ta-
llar les peces en centenars de trossets per 

a després depositar-los en el contenidor de 
recollida de deixalles.

Amb el nou projecte, sense cap cost addi-
cional per a l’Ajuntament, ha assegurat el 
comissari cap de la Policia Local, “s’acaba, 
d’una banda, amb aquest problema d’espai 
i mediambiental i, per una altra, se’ls dona 
als uniformes en desús una segona vida”.

Finalment, el responsable de la distribuïdora 
d’uniformes ha remarcat que van ser la pri-
mera empresa a treballar amb roba recicla-
da i reciclable amb l’extracció del plàstic de 
la Mediterrània, que transformen en fil per 
a crear els mateixos uniformes de la policia, 
i es tanca així el cercle de reciclatge a través 
d’aquest pla de sostenibilitat. 

ÀREA ECONÒMICA • INTERVENCIÓ
ANUNCI

La senyora alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Borriana fa saber
Que per resolució amb número 958 de 9 de març de 2022 s'ha resolt l'apro-
vació dels Padrons Fiscals referits als tributs que es detallen a continuació.
• Taxes Urbanes (gestió de residus i guals) 2022
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2022
Que la duració del període de cobrament dels rebuts corresponents als pa-
drons esmentats i la forma de cobrament ha quedat establida de la manera 
següent:
a) En període voluntari, del 15 de març de 2022 al 6 de juny de 2022, amb-
dós inclusivament, els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats 
col·laboradores (Caixa Rural Sant Josep de Borriana, Caixabank, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA i Banc de Sabadell) amb la presenta-
ció prèvia en les oficines bancàries del document de pagament expedit per 
l'Ajuntament de Borriana, que serà remés a l’efecte de facilitar el pagament 
a l’adreça de la persona obligada que no tinga domiciliat el pagament (sense 
que l’enviament supose notificació de la liquidació) o podrà ser arreplegat en 
el Servei Municipal de Recaptació ubicat en la planta baixa de l'Ajuntament 
de Borriana.
Per als rebuts domiciliats es fixa un càrrec en compte de la mitat de la quota 
líquida que consta en el padró el dia 28 de març de 2022, i un segon càrrec 
per la quota diferencial (quota líquida del padró bonificada en un 1% i fins 
a un màxim de 10€ menys de l'import satisfet en el primer càrrec) en data 27 
de maig de 2022. Si per causes imputables a la persona interessada no es fera 
efectiu l'import del primer càrrec domiciliat, es perdrà el dret a la bonificació 
i es procedirà a requerir l'import íntegre del deute en el segon càrrec.

Els esmentats documents només tindran el caràcter de justificant de paga-
ment quan estiguen segellats per alguna de les entitats bancàries col·labo-
radores.
b) En període executiu. Transcorregut el termini en període voluntari sense 
haver-ne fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyi-
ment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes 
i gastos que s'originen.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement i per a notificació a 
les persones interessades, amb indicació que els esmentats padrons es troben 
exposats al públic en l'Àrea Econòmica per un període de quinze dies a 
comptar des del dia de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, tal com disposa l’art.102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, l’art. 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la  Llei d'Hisendes Locals, 
i l’art. 70 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels Ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament de Borriana.
De conformitat amb el que disposa l'art. 14 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, contra les liquidacions incorporades en els esmentats padrons po-
drà interposar-se recurs de reposició, davant l’Alcaldia Presidència d'aquest 
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de la finalització del perí-
ode d'exposició pública indicat en el punt anterior, sense perjuí de poder-ne 
interposar qualsevol altre que resultara procedent.
La regidora delegada d’Hisenda
Cristina Rius Cervera

Borriana, 9 de març de 2022

POLICIA LOCAL



Borriana (1979-2023)
Capítol 4

JOAN MOLÉS

LEGISLATURA 1983-1987

A) GOVERN EN MINORIA DEL PSPV-PSOE AMB EL SUPORT DEL 
PCPV-PCE

1. Juan Sanchordi Pitarch (PSPV-PSOE) Alcalde

2. Juan Ferrandis Vicent (PSPV-PSOE)Personal /Relacions Veïnals

3. Bautista Rosell Tornador (PSPV-PSOE)  Cementeri

4. Sebastián Serrano López (PSPV-PSOE) Festes

5. Manuel Santisteban Contreras (PSPV-PSOE)  Hisenda

6. Juan M. Beltrán Seglar (PSPV-PSOE)  Sanitat / Medi Ambient

7. José P. Gonzàlez Lloret (PSPV-PSOE) Obres / Jardins

8. Salvador Asensio Ramia (PSPV-PSOE) Falles

9. Silvia Ruiz Lleó (PSPV-PSOE)  Educació

10. Carlos Gascó Corbalán (PSPV-PSOE)  Cultura

Coalició (AP-UV-PDP-UL)

1. Rafael Usó Almarcha (Independent) Portaveu

2. Enrique Safont Martínez (AP) Mercats

3. Juan Feliu Rives (AP)  Allumenament

4. Encarnación Sirvent Almela (AP) P. Marítims / Sta. Bàrbara

5. Javier Perelló Oliver (AP)  Via Pública

6. Santiago Rios Guinot. (PDP)  Clavegueram

7. Salvador Palomar Santégueda (UV)  Policia /Tràfic /Incendis

1. Manuel Felis Gómez (UPV) Portaveu / Aigues

2. Joan M. Traver Cabedo (UPV)  Escombreries

1. Juan Sorolla Montoya (PDL) Escorxador

 – Manuel Granell Galarreta (substitut, novembre 1985)

1. Clemente Serrano Mata (PCPV-PCE)  Esports

B) INCIDÈNCIES

-Director BIM, Carlos Gascó

-Gener 1984, dimiteix Joan Traver com a regidor d’Escombreries. 
Assumeix la delegació Manuel Santisteban

- Agost 1984, reestructuració de regidories

 Juan Ferrandis: Personal / Relacions veïnals / Policia / Serveis 
Socials

Manuel Santisteban: Hisenda / Escombreries

Juan M. Beltrán: Sanitat / Consum

José P. González: Urbanisme

Silvia Ruiz: Educació

Clemente Serrano: Esports / Joventut

Santiago Rios: Medi Ambient

-  Octubre de 1985. Dimiteix Juan Sorolla. El substitueix Manuel 
Granell

C) INVERSIONS I FETS MÉS DESTACATS

- Carretera de la Serratella

- Voreres del camí de l’Estació

- Ronda interior del riu Anna

- Gabinet Psicopedagògic

- Pavimentació del barri del Carme, al Port

- Residència de la Tercera Edat (Generalitat)

- Urbanització de la plaça M. Sanchis Guarner

- Col·legi Josep Iturbi.(Generalitat)

- Condicionament de l’Arenal

- Obertura de la ronda Pere IV

- Depuradora municipal (Generalitat)

- Plaça de la Fira

-  Murs de defensa del riu Anna entre la Mota i el camí de la Cosa 
(Estat)

- Urbanització del barri del Finello

- Enllumenat Camp Municipal de Futbol

- Urbanització de la ronda Panderola

- Col·legi Francesc Roca i Alcaide (Generalitat)

- Condicionament del Clot

- Vorera i aparcament del Cementiri

AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
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Una vez más, hemos aprobado en pleno una 
modificación presupuestaria con el voto fa-
vorable únicamente del equipo de gobierno 
en la que incluimos 3,6 millones de euros de 
los remanentes de 2021 para seguir invir-
tiendo en mejorar nuestra ciudad.

Inversiones como los 500.000€ que suma-
mos para seguir pavimentando calles y ca-
minos rurales, llevando invertidos más de 4 
millones de euros.

Sumamos recursos para el mobiliario del 
Centro de Atención Temprana (CAT) que hará 
posible su inclusión en la financiación de la 
Generalitat, poder licitar su gestión y ponerlo 
en funcionamiento.

Sumamos 800.000€ más para licitar las 
obras del nuevo vial Port-Grau que incluirán 
los colectores que transcurren por la zona 
y un carril ciclopeatonal más seguro que el 
actual.

Incluimos 700.000€ para la construcción de 
un sistema de drenaje de aguas pluviales en 
la Serratella, instalando dos tornillos de Ar-
químedes que mejorarán la evacuación de las 
aguas al mar y ayudarán a reducir los efectos 
de las inundaciones. El interés de los grupos 
de la oposición siempre ha sido crispar a los 
vecinos de la Serratella dando a entender 
que no teníamos voluntad de llevar a cabo 
esta inversión. Nada más lejos de la realidad. 
Nosotros lo propusimos y nosotros lo lleva-
remos a cabo.

NUEVO EDIFICIO DEL PORT

El Pleno es el lugar idóneo para exigir infor-
mación. Durante el debate de la modificación, 
surgió la posibilidad de informar que en breve 
tendremos una solución para alguna de las 
opciones en las que estamos trabajando para 
la obtención del solar donde se construirá el 
futuro edificio público del Port. Podrían haber 
preguntado, pero al PP no le interesa. Su po-
lítica de oposición es salir en prensa sin dar 
opción a ningún tipo de debate.

El PP, que gobernaba en Borriana en 2008, se 
olvidó del Port en favor del Grau y la Serratella 
para dotarlos de edificios polifuncionales. Fue 
su opción. Pero el Plan Zapatero dotó a Bo-
rriana de 5,8 millones de euros que permitían 
más inversiones, y los vecinos y vecinas del 
Port fueron marginados en esta infraestruc-

tura. No solo se olvidaron del Port cuando dis-
ponían de esos recursos extraordinarios, sino 
que ahora tienen la desfachatez de exigir lo 
que ellos fueron incapaces de hacer.

El consultorio que puso en marcha el PP en el 
Port fue cerrado porque no reunía condición 
alguna: carecía completamente de ventila-
ción, de salida de emergencia y de sistemas 
de depuración del aire. Otra mala inversión 
del PP.

Los socialistas adquirimos el compromiso 
con el vecindario del Port y trabajamos todas 
las opciones al objeto de tener un Centro de 
Salud que reúna todas las condiciones que 
marcan los estándares de Sanidad y asegure 
una atención sanitaria con las máximas ga-
rantías. Para los socialistas, la salud pública es 
un derecho primordial de la ciudadanía y no 
lo vamos a poner en peligro por no hacer las 
cosas bien.

Nuestro compromiso no cesa y estamos tra-
bajando para obtener el suelo, construir un 
edificio y dar solución al Centro de Salud, al lo-
cal de la asociación de vecinos y a las oficinas 
municipales. El PP gobernó Borriana durante 
20 años y no quiso hacer lo que ahora exige. 
Los socialistas, con siete años de gobierno, 
hemos demostrado el trabajo y el interés 
por solucionar los problemas endémicos de 
Borriana. Ni vendemos humo ni tratamos de 
engañar a nadie. Sencillamente nos preocu-
pamos por hacer las cosas bien y con todas 
las garantías para la ciudadanía.

PAI SANT GREGORI

La modificación presupuestaria también in-
cluye 415.000€ para pagar las facturas reci-

bidas por obras en Sant Gregori.

En 2008, el PP propuso al pleno retribuir en 
metálico las cuotas municipales, financiándo-
las con la venta de terrenos por más de 13 mi-
llones de euros. Los socialistas aprobamos la 
propuesta por lealtad institucional. En los te-
mas decisivos para Borriana siempre hemos 
mantenido esta actitud apoyando al equipo 
de gobierno. Nuestro sentido de gobierno nos 
impide utilizar estos temas para crispar a los 
vecinos con la finalidad de desgastar a quien 
está gobernando. Consideramos que es un 
tema demasiado importante para nuestra 
ciudad como para sembrar dudas e insidias 
que perjudiquen el proyecto. Los grupos de la 
oposición, por lo visto, no piensan igual.

Con la inclusión de los 415.000€, cumpliendo 
el mandato del pleno de 2008, pagaremos en 
metálico las cuotas mientras gestionamos 
la venta de parte de las parcelas. Hace unas 
semanas, la oposición nos acusaba de que no 
pagar las cuotas genera desconfianza ante 
los propietarios. Ahora, que tenemos disponi-
ble el dinero para pagarlas, tampoco les pare-
ce correcto. Incoherencia e irresponsabilidad 
es lo que define a la oposición.

Cuando se gobierna hay que tomar decisiones 
valientes y que beneficien al futuro de nues-
tra ciudad. Los socialistas hemos demostrado 
con creces que apoyamos este proyecto pen-
sando solo en el beneficio e interés general de 
toda la ciudadanía de Borriana.

TRABAJAMOS POR BORRIANA

Contáctanos,
psoe@burriana.es
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

INVERSIONS PER A BORRIANA

Borriana veu com en els últims anys la inver-
sió en obra pública i serveis públics ha aug-
mentat considerablement. Des de l’obtenció 
dels 10 milions d’inversió provinents de les 
ajudes europees dels FEDER com a presen-
tació d’una projecte de ciutat cohesionat, més 
transitable i per a les persones, acompanyats 
amb la inversió municipal que s’ocupa dels 
serveis bàsics i més importants, la imatge 
de la nostra ciutat ha millorat, i encara queda 
molt per fer. Des de Compromís tenim clar 
que és moment de dur endavant tots els pro-
jectes de millora de la nostra ciutat. Amb el fi 
de les restriccions sanitàries per la pandèmia 
cal augmentar la gestió municipal per a que 
totes les obres i inversions pendents a Bo-
rriana siguen una realitat, i el més important, 
puguen ajudar a la vida dels veïns i veïnes. 

I serà en breu, i a finals d’aquest mes quan 
les obres del nou centre de Serveis Social si-
tuat en les instal·lacions de l’antic ambulatori 
acabaran per a ser una realitat. Poc més de 
1,7 milions d’euros que faran que Borriana 
compte amb un dels millors centres socials 
de totes les nostres comarques, amb el que 
augmentarà la millora de l’atenció a les famí-
lies de la nostra ciutat. I junt a això, el segui-
ment en la millora del barri de La Bosca. 

Per altra banda, l’edifici cultural més im-
portant de la nostra ciutat va a sofrir una 

rehabilitació d’un milió d’euros. Aquest mes 
es licitaran les obres per a que en estiu pu-
guen començar els treballs de reforma de les 
façanes i el jardí arqueològic. Junt a la Casa de 
Cultura, el museu arqueològic es renovarà to-
talment, amb una inversió de 120.000 euros, 
com a  referent a les nostres comarques. Una 
obra que canviarà tota la imatge del centre 
neuràlgic de Borriana, junt al mercat. L’edifici 
del mercat va a comptar amb la renovació de 
la climatització de tot l’edifici, amb una inver-
sió de 170.000 euros, i amb la mirada posada 
en la rehabilitació de tot l’edifici.

Des de Compromís tenim clar que cal apos-
tar per millorar els serveis municipals, i una 
de les aportacions importants seguirà sent 
la vertebració del territori. La millora de con-
nexions, com ara la creació del nou accés des 
de l’avinguda del Transport fins la rotonda 
del Camí Artana, donant una opció més a la 
ciutadania per a entrar i eixir de la població. I 
junt a ella, es necessària una nova inversió de 
500.000 euros de camins rurals i pavimen-
tació de vials. Ha sigut molt poca la inversió 
que es va fer abans que arribaren al govern, 
i ara ja portem uns anys en el que es veuen 
les millores en camins, i cal insistir en millo-
rar aquestes connexions tant necessàries. I 
parlant de carrers, el CEIP José Iturbi tindrà 
per fi l’accés per la porta principal. Amb una 
inversió de 430.000 euros ja es pot veure el 

nou carrer que donarà accés al col·legi, i el més 
important, que per fi es podran recepcionar 
les obres del centre educatiu, que no s’havia 
pogut fer fins ara.

I parlant de connexions, durant aquests anys 
Borriana ha vist com ha millorat la relació 
entre el casc urbà i la zona marítima, i és que 
les dos avingudes del Port i el Grao s’han con-
vertit en traçats de socialització i esport, i això 
és el que es vol aconseguir ara en l’avinguda 
Mediterrània, des del Port al Grao, amb una 
inversió de 1,8 milions d’euros. No sols millo-
rar la connexió, sumar un carril bici i altre per 
a caminar, sinó també aprofitar per millorar 
totes les connexions d’aigua de tota l’avingu-
da. Una inversió necessària. Tant necessària 
com el “tornillo de arquimedes”,  valorada en 
700.000 euros, i que millorarà l'evacuació de 
les aigües pluvials a la mar ocasionades per 
fortes pluges, en la zona de la Serratella, amb 
una capa freàtica molt pròxima a la superfície 
que ajudarà a evitar els efectes de les inun-
dacions amb què han de bregar els veïns i les 
veïnes de la zona.

I per últim, l’inici del projecte de millora de l’ex-
planada de l’Arenal. És important que donem 
un pas endavant després d’haver elaborat 
l’estudi i projecte de participació de la ciuta-
dania, i per això, és necessari un plantejament 
en els propers anys per anar invertint en tot 
l’Arenal. L’inici amb una intervenció ha d’anar 
seguida any rere any de les següents fases 
per acabar quant abans una inversió molt 
necessària, tant com la passarel·la definitiva 
en el Clot, que no ens obligue a invertir 20.000 
euros, com ha passat ara, per a poder restau-
rar l’estat del paratge natural. 

Com veuen, són molts els projectes que cal 
dur endavant. Compromís treballem per la 
gent de Borriana, per exigir els millors serveis 
per als nostres veïns i veïnes. Seguim treba-
llant per les persones, per fer una ciutat millor, 
i sobretot, per recuperar una normalitat que 
no ens haguera agradat mai perdre. Entre to-
tes i tots ho farem possible.
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BURRIANA NECESITA A FEIJÓO

Sevilla ha sido un punto de inflexión para 
recuperar la ilusión, la estabilidad y el fu-
turo que merecemos. El de una España 
que necesita a Feijóo. El de una política 
que sitúe a los ciudadanos en el centro de 
sus inversiones y no en el disparadero de 
su diana fiscal. La experiencia de una ges-
tión que inyecte liquidez a los bolsillos de 
las familias en lugar de vaciarlos. Porque 
España es un país demasiado rico en ta-
lento y oportunidades como para acabar 
empobrecido. 

Feijóo es nuestro referente. El que que-
remos replicar en cada rincón de nuestra 
ciudad. Porque sabemos, creemos y es-
tamos convencidos de que hay otra for-
mar de gobernar. Sabemos hacerlo bien, 
como hemos demostrado cuando hemos 
tenido la responsabilidad y el honor de 
trabajar por nuestra ciudad. Y estamos 
ilusionados con volver a hacerlo.

Porque Burriana es mucho más y merece 
mucho más. Y porque nuestra ciudad no 
puede apagarse mientras vemos cómo 
a nuestro alrededor otros municipios bri-
llan. Aquellos que, precisamente, están 
en manos de la buena gestión del Partido 
Popular. 

Moncofa, Onda o Benicàssim en nuestro 
entorno. Alcalà de Xivert, La Llosa, Peñís-

cola o Segorbe como otros tantos ejem-
plos a tener en cuenta. Queremos brillar 
como ellos, porque sabemos que tene-
mos talento, capacidad y emprendimiento 
más que suficiente para conseguirlo. 

Y porque lo hemos conseguido cuando 
creímos en nuestras fortalezas. El comer-
cio se convirtió en modelo ejemplar de 
nuestro músculo económico y ejerció de 
referente a nivel comarcal y provincial. La 
agricultura fue sinónimo de riqueza para 
una tierra fértil que abrió las puertas al 
mar con un puerto comercial convencido 
de su liderazgo. Y la industria brilló con 
marcas propias, con el emprendimiento 
que nos hace avanzar si creemos en él 
con políticas fiscales que le fortalezcan en 
lugar de infiernos fiscales que les debiliten.

Llevamos siete años de martirio con unos 
socios de gobierno, PSOE y Comopromís, 
que cavan la fosa de nuestra ciudad. Y 
todo esfuerzo debe ir dirigido a ganar, no a 
perder. A ayudar a quienes cada día levan-
tan la persiana de su negocio convencidos 
de que el esfuerzo obtendrá recompen-
sas. De que con su sacrificio nos aseguran 
calidad de vida y bienestar, sinónimos de 
una sociedad que progresa y no se es-
tanca. Es a ellos a los debemos proteger 
y defender para alejarnos de políticas lesi-

vas como las que los socialistas ejercen en 
Vila-real, donde nuestro compañero, por-
tavoz y presidente local, Adrián Casabó, 
reclama rebajas fiscales frente a los casti-
gos del PSOE. Sin inversiones, con subidas 
de impuestos, con proyectos eternizados 
y promesas incumplidas, quienes pierden 
son los ciudadanos. 

Y es sencillo con políticas liberales que de-
jen de freír a impuestos a los puntales de 
nuestra economía. Que abandonen pro-
puestas estrella como la que Ximo Puig 
promueve desde el Consell con su tasa 
turística. Como la que impone el PSOE 
desde el Senado votando en contra de la 
protección para las viviendas singulares 
de la costa que el PP defiende.

Hace falta convicción y capacidad de tra-
bajo para reforzar a quienes nos hacen 
fuertes. Para apostar por nuestro patri-
monio y blindar los pilares económicos 
que creen en las capacidades de esta 
ciudad única llamada Burriana. Siete años 
perdidos son demasiados y urge dar paso 
a un futuro donde el comercio, la indus-
tria, la agricultura y las familias vuelvan 
a ser protagonistas del progreso social. 
Estamos preparados e ilusionados para 
conseguirlo.
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mariajesus.sanchis@burriana.es

Y CON LA LLUVIA TODO SIGUE IGUAL 

Ha llovido de forma intensa en Burriana, 
y como siempre, determinadas zonas se 
inundan, y es que después de siete años 
de gobierno socialista en Burriana todo o 
casi todo sigue igual. 

Empezaremos por los poblados maríti-
mos que a pesar de la negativa del con-
cejal de vía pública,  los imbornales no se 
limpian ni como se deben ni con la regu-
laridad que se debiera. 

A pesar de la renovación de las canaliza-
ción de la zona, hay que renovar los im-
bornales, y durante siete años, el equipo 
de gobierno no han tenido ganas o tiem-
po para su renovación, y eso a pesar de 
los remanentes  que han tenido duran-
te estos años de atrás, y es que parece 
que el puerto y sus vecinos no son una 
prioridad del equipo de gobierno, como 
demuestra  la poca inversión  que han 
realizado estos años, ni polifuncional, ni 
imbornales, ni nada de nada, ni siquiera 
se abre con regularidad la tenencia  de 
alcaldía, y que decir de buscar al teniente 
de alcalde, que poco aparece por allí.

Y ya no hablemos del puerto, que hemos 
tenido que ser los partidos de la oposi-
ción  los que hemos denunciado su es-
tado en las Cortes Valencianas, porque el 
equipo de gobierno, durante años no ha 
hecho nada de nada,  y eso que la Con-
sellería, esta obligada a invertir una parte 
de los ingresos del puerto en su mante-
nimiento y mejora. 

Sólo hay que ir a la escollera de Levante 
y ver que durante años no se ha hecho 

nada de nada. 

 Pasaremos a hablar de la Serratella, y 
del miedo de sus vecinos cada vez que 
llueve, en primer lugar, porque si hay 
temporal, gracias al abandono por par-
te del gobierno central de la protección 
de la costa, a muchos vecinos el mar les 
entra dentro de su casa, esperemos que 
se haga de verdad el espigón prometido, 
porque la línea de costas se marcó hace 
20 años y el paseo se prometió también 
entonces, y no está por ninguna parte, ni 
eso ni las indemnizaciones a los vecinos 
que firmó costas por escrito y que ahora 
se niegan a pagar, eso con la complacen-
cia del equipo de gobierno, que prefiere 
que costas no se enfade por si entonces 
no hace nada más, así, los vecinos de 
la Serratella a callar y aguantarse, por-
que quien debe defender sus intereses 
no hace nada, prefiere estar calladito o 
votar que no, como ha hecho el partido 
socialista para que se proteja la playa de 
Nules, vergüenza les debería dar, que 
está antes la disciplina de partido que 
los intereses de los vecinos. 

Otro problema de la Serratella, es la des-
aparición  de las golas, que no se sabe 
muy bien porque, alguien quitó, y que se 
ha convertido en un verdadero problema 
para la evacuación de las aguas pluvia-
les, el equipo de gobierno, lleva más de 
cuatro años, prometiendo a los vecinos, 
la instalación  de un tornillo de Arquíme-
des, eso sí, en prensa, con fotos; prime-
ro que van a verlo, segundo que se va a 
estudiar, tercero que se está estudiando, 

quinto que solicitan los permisos, sexto 
que ya los tienen, y por último  y  ya era 
hora, que han hecho una modificación 
de crédito para su instalación. Yo sólo 
espero que la próxima foto, sea delan-
te del tornillo totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

Y por último y más lamentable ha sido 
el total abandono de 20 vecinos de San 
Gregori, que se han cansado de pedir 
ayuda para poder salir de sus casa, por-
que estaba todo inundado, y el Ayunta-
miento  ha permanecido impasible, eso 
sí, protección civil, acudió raudo a por las 
tortugas que el mar se había llevado con 
las lluvias y andaban desperdigadas por 
el Clot, pero por los vecinos no movieron 
un dedo. 

Lo curioso es que estos vecinos, están 
viviendo allí, porque en su mayoría  no 
han recibido las indemnizaciones co-
rrespondientes a sus propiedades, por 
lo que se niegan a abandonarlas, a pesar 
de que la urbanizadora las cobro con la 
cuota cero. 

San Gregori, se convirtió en una inmensa 
piscina, no sólo porque es una zona inun-
dable, sino que también,  porque la ur-
banizadora, con las obras, ha destrozado 
gran parte de las acequias, lo que ya fue 
denunciado por VOX en el Ayuntamien-
to, y parece ser que por los vecinos a la 
Guardia Civil. 

A pesar de ello, el Ayuntamiento no hizo 
nada aún, y con la llegada de las lluvias, 
no había forma de evacuar el agua, de-
jando a los vecinos aislados. 

Pero además  todo San Gregori, es un 
gran barrizal, que ha cubierto todo, in-
cluyendo las ruinas arqueológicas y los 
pocos viales que ya había hecho la urba-
nizadora. 

Supongo que su reparación  correrá  a 
cargo de la urbanizadora, que es la res-
ponsable de la destrucción de las ace-
quias sin haber habilitado antes otra vía 
de evacuación.  
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En el BIM nº 491 del  pasado mes 
de febrero,  el espacio de opinión del 
PSOE, enunciaba “GOBERNAR ES TO-
MAR DECISIONES QUE MEJOREN LA 
VIDA DE LA CIUDADANÍA” haciendo 
muestra una vez más de síntomas de 
vivir una realidad paralela en un mundo 
desconocido, obviamente, totalmente 
alejada de la caótica realidad que es-
tamos viviendo y sufriendo los burri-
anenses. 

Para rematarlo, en el mismo artículo, 
literalmente se afirma que “Hay rema-
nentes porque desde todas las áreas 
del Ayuntamiento se ha trabajado, y 
mucho, para conseguir numerosas 
subvenciones que antes, o no existían 
o los gobiernos de la derecha no pedí-
an”, algo que resulta categóricamente 
falso y que desde el grupo municipal 
VOX venimos denunciando en los úl-
timos plenos encontrando como res-
puesta únicamente desidia y dejadez 
manifiesta por parte de los miembros 
del equipo de gobierno.

La gestión del presupuesto munici-
pal por parte de la regidora de hacien-
da, ha llegado a tal punto de descon-
trol que ha entrado en la dinámica del 
todo vale, y de centrar sus esfuerzos 
en echar balones fuera, olvidándose 
por completo de la realidad que te-
nemos, que no es otra que un estado 
lamentable y precario en buena parte 
de dependencias municipales, el des-
gobierno total.

De lo contrario, ¿como se explica 
que todos los años tienen remanen-
tes para gastos generales de más de 
4 Millones de €   y en 2021 la cifra se 
ha escapado hasta los 7,3 Millones de 
€ ? Ya en el año 2020 la concejal de 
hacienda afirmaba que “a última hora 
nos hemos dado cuenta de que no po-
díamos llegar a todo lo que queremos 
hacer y subiremos el IBI un 5%, unos 
500.000€”, no obstante el año acabó 
con más de 4 Millones de € en las arcas 
municipales. ¿Por qué? 

Obviamente, los presupuestos los pre-
paran con recursos holgados para des-
pués destinar la diferencia sin agobios 
y sin ningún plan, sobre la marcha.  Se 
habían presupuestado una serie de ser-
vicios que no se han llegado a hacer, por 
eso quedan deficiencias o trabajos no 
ejecutados como resultado final, que si 
estaban contemplados para hacerse y 
al no hacerse, se acumula remanente. 

Pues bien, nos han subido ya 1,5 Mi-
llones de € (500.000€ por tres años, 
y 500.000€ el cuarto que es ahora) 
de impuestos a todos los ciudadanos, 
nos han pedido un esfuerzo extra y el 
esfuerzo para el Ayuntamiento ha con-
sistido en que tiene remanentes de más 
de 7 Millones de €.  Esto es para ellos, 
“mejorar la vida de los ciudadanos“, cu-
ando la realidad es que  solo piensan en 
cuadrar sus cuentas y tener recursos 
holgados.  

FALTA DE GESTIÓN
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PLENO ORDINARIO MUNICIPAL 03-03-2022 

PLENO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 10-03-2022 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  03-03-2022

La Junta de Gobierno Local acuerda prorrogar 
por un año más, es decir durante el año 2022, la 
contratación del servicio de analíticas de aguas 
marinas de Borriana, consistente en la reali-
zación de dos muestreos anuales, adjudicado 
a EUROFINS IPROMA S.L.U., con las mismas 
condiciones previstas en dichos pliegos y en el 
acuerdo de adjudicación, por el importe anual de 
5.655,44 euros IVA incluido.  También autorizar 
y disponer el gasto de 5.655,44 €, correspondi-
ente al ejercicio 2022. 
La JGL acuerda estimar parcialmente las ale-
gaciones presentadas por D A.R.Q. y dejar sin 
efecto el acuerdo séptimo de la Junta de Gobi-
erno Local de fecha 11 de noviembre de 2021, 
ratificando el resto de dicho Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como el de fecha 
02/12/2021 y proponer como medida de res-
tauración de la legalidad urbanística vulnerada, 
la demolición de la edificación sita en Avda Jai-
me Chicharro 32,
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a 
PROMOCIONES VORAMAR 2005, SL que, den-

tro de plazo de un mes, computado a partir del 
día siguiente hábil al de recepción del presente 
acuerdo, proceda a ejecutar los trabajos con-
sistentes en la limpieza inmediata de parcela, 
con especial incidencia en las partes que lindan 
con vía pública, y posterior retirada de restos 
a vertedero, en el inmueble sito en Cl Illa Gran 
Canaria 9, al objeto de restablecer las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público del mismo. También advertirle,  que el 
incumplimiento de lo ordenado en el dispositivo 
primero dará lugar a la ejecución subsidiaria de 
los referidos trabajos a su costa. 
La JGL acuerda ordenar a CORPORACIÓN ALI-
MENTARIA DE GUISSONA SA que, dentro de 
plazo de un mes, proceda a ejecutar los trabajos 
necesarios para regularización de vado con pla-
ca número 208 sito en Pça Generalitat Valenci-
ana 1 Bis, y advertirle que, el incumplimiento de 
lo ordenado dará lugar a la ejecución subsidiaria 
de los referidos trabajos a su costa. 
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA 
SA que, dentro de plazo de un mes, proceda a 
ejecutar los trabajos necesarios para regulari-

zación de zona de carga/descarga sita en Pça 
Generalitat Valenciana 1 Bis. y advertirle que, el 
incumplimiento de lo ordenado dará lugar a la 
ejecución subsidiaria de los referidos trabajos 
a su costa. 
La JGL acuerda proceder al archivo del expedi-
ente incoado a PROVIMAR URBANA 2007 S.L, 
en calidad de propietario del inmueble sito en 
C/ Federico García Moliner 8, al haberse resta-
blecido las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público del mismo, a tenor 
del informe emitido en fecha 23 de febrero de 
2022 por el arquitecto técnico municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda proceder 
al archivo del expediente incoado a D J.P.G.F., 
en calidad de propietario del inmueble situado 
en Cl Carabona 42, al haberse restablecido las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público del mismo, a tenor del informe 
emitido en fecha 23 de febrero de 2022 por el 
Arquitecto Técnico municipal 
La JGL acuerda proceder al archivo del expedi-
ente incoado a Dª D.R.M. en calidad de propie-
taria del inmueble situado en Cr Serratella 102, 
al haberse restablecido las debidas condiciones 

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 tecnoló-
gicos en el ejercicio 2022, convocadas 
por el Instituto Valenciano de Competi-
tividad Empresarial (IVACE); mediante la 
presentación de la memoria técnica para 

El Pleno asume la Declaración de la Agenda 
2030 aprobada en el XII Pleno de la Federación 
Española de municipios y provincias, puesto 
que la acción local es indispensable para la exi-
tosa implementación de Agenda 2030 y para 
lograr la implicación de la ciudadanía en el cum-
plimiento de los ODS, y aprueba el Plan Rector 
Municipal de Compromiso con la Agenda 2030, 
que se concreta en los documentos:Marco de 
Referencia y Objetivos de la Agenda Borriana 
2030 y Plan de Comunicación ‘Agenda Borri-
ana 2030’. 
El Pleno aprueba  el II Plan de Igualdad del 
personal del Ayuntamiento 2022-2025, que 
ha sido aprobado por la Mesa General de Ne-
gociación celebrada el 28 de febrero de 2022. 
También aprueba el Protocolo para la preven-
ción y la actuación del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo del Ayuntamiento, que pasará a 
formar parte del Plan y que ha sido aprobado 
por la Mesa General de Negociación celebrada 
el 28 de febrero de 2022.
El Pleno aprueba la revisión de precios del con-
trato de gestión del servicio público de mante-
nimiento de jardinería del municipio, suscrito en 
fecha 1 de abril de 2010, con CESPA, Compañía 
Española de Servicios Públicos Auxiliares, con 
efectos de 1 de enero de 2022, debiendo fac-
turar por un importe mensual de 50.732,26 
euros IVA incluido; que procede de prorratear 
por mensualidades los 608.787,13 € que cor-
responderían a la anualidad completa; todo ello 
de conformidad con el escrito presentado por la 

empresa y con el informe emitido por el Inge-
niero de Caminos municipal.
El pleno aprueba  el proyecto de obras de “Re-
novación y Mejora de las infraestructuras del 
servicio. Año 2022”, presentado por la mer-
cantil sociedad de Fomento Agrícola Castello-
nense, SA (Facsa) en el marco del contrato de 
gestión de los servicios públicos de abasteci-
miento de agua potable y alcantarillado, cor-
respondiente a la octava fase del plan de reno-
vación, con un presupuesto de 1.061.872,64 
euros, de los que 490.337,43 euros corres-
ponden a obras de alcantarillado y 571.535,21 
euros a obras de agua potable.
El Pleno aprueba la adhesión íntegra del Ayun-
tamiento al Convenio suscrito entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias 
para la recaudación en vía ejecutiva de los re-
cursos de derecho público de las Corporacio-
nes Locales por parte de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
El Pleno aprueba la modificación de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
el Incremento de valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana , según la propuesta de 
modificación con texto integrado de la orde-
nanza. También acuerda someter el acuerdo 
a exposición pública durante el plazo de 30 
días, mediante anuncio en el Tablón de Edic-
tos  del Ayuntamiento, durante el citado plazo 
las personas interesadas podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. También se publicará y  el 
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de 
la Provincia, así como en uno de los diarios de 
mayor difusión de la provincia. 
El Pleno es informado de los acuerdos adopta-
dos por la Junta de Gobierno Local, en las sesi-
ones celebradas entre los días: 02/02/2022 y 
17/02/2022 , ambos inclusivos. 
El Pleno se da por enterado de las  resoluciones 
dictadas por la Alcaldía-Presidencia obrantes 
en la Secretaría Municipal correspondiente al 
período de: 01/02/2022 a 20/02/2022, am-
bos inclusivos.
El Pleno se da por enterado de la liquidación del 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2021 
del Ayuntamiento y del organismo autónomo 
Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana. 
El Pleno aprueba por unanimidad la Declara-
ción Institucional de la moción  conjunta pre-
sentada por todos los grupos municipales y la 
concejal no adscrita, relativa a la condena a la 
agresión militar y la declaración de guerra de 
Rusia contra Ucrania.
El Pleno aprueba la moción conjunta presen-
tada por  PSOE, Compromís , PP y la concejal 
no adscrita, relativa a la conmemoración del 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer en la 
que se adhieren a una Declaración Institucional 
para reconocer los avances alcanzados, recor-
dar los retos aún pendientes y alertar sobre los 
peligros que acechan los logros conseguidos.

la mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en el área 
industrial C2-3, y demás documentación 
preceptiva.
El Pleno aprueba la propuesta del proyec-
to “INUNBorri: Mitigación del riesgo de 
inundaciones en Borriana”, a fin de con-
currir a la convocatoria de subvenciones 
de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para 

el fomento de actuaciones dirigidas a la 
restauración de ecosistemas fluviales y 
a la reducción del riesgo de inundación en 
los entornos urbanos españoles a través 
de soluciones basadas en la naturaleza, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea con fondos  Next-
GenerationEU.
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de seguridad, salubridad y ornato público del 
mismo, a tenor del informe emitido en fecha 
22 de febrero de 2022 por el Arquitecto Téc-
nico municipal. 
La Junta de Gobierno Local acuerda informar 
favorablemente la solicitud de Declaración de 
Interés Comunitario formulada por la mercantil 
PERIS ESPORTS S.L. para actividad deportiva 
de pádel cubierto en las parcelas 279 y 278 del 
polígono 53, si con una superficie total catastral 
de 10.334 m², en suelo no urbanizable de Pro-
tección de Infraestructuras y Dominios Públi-
cos. También propone un plazo de vigencia de 8 
años, de conformidad con la memoria presen-
tada y lo establecido en la LOTUP. Igualmente 
acuerda aceptar el canon de aprovechamiento 
urbanístico para el total de la vigencia del uso 
de 14.533,52 € ( 8 años), de conformidad con 
la propuesta formulada por la citada mercantil 
y, en base al informe emitido por el Arquitecto 
Municipal, y desestimar la reducción propuesta 
del 50% del canon, al no quedar suficientemen-
te justificado en la memoria presentada por la 
mercantil, la previsión de los puestos de trabajo 
a crear, ni por tanto, si la misma pudiera con-
siderarse significativa, a los efectos de aplicar 
la reducción prevista en la LOTUP, sin perjuicio 
de que puedan subsanar tal extremo y, con ello, 
apreciarse, en su caso la reducción del mismo. 
La JGL acuerda autorizar a la Comunidad de 
Propietarios ISAAC PERAL 5 CB, la modifica-
ción contemplada en el Proyecto de ejecución 
presentado, con visado CTAC y, que tiene por 
objeto "la redistribución de la vivienda de la 
planta de ático, pasando de dos dormitorios a 
uno con vestidor” del edificio a construir en C/ 
Isaac Peral 5, esquina calle l’Estany Llarguer; así 
como el el inicio de tales obras, cumpliendo las 
condiciones particulares fijadas. 
a Junta de Gobierno Local acuerda conceder a 
la mercantil ELISEO PLA RAMIREZ SOCIEDAD 
LIMITADA, licencia de parcelación para segre-
gar de la finca resultante B del proyecto de re-
parcelación de la Unidad de Ejecución “Avda La 
Marina 12 de Burriana”,  cuya superficie es de 
11.929 m2s., la parcela identificada como B1 
en el plano que se acompaña, sita en la Avenida 
Cardenal Vicente Enrique i Tarancón, esquina 
calle Juan Bautista Rochera Mingarro, con una 
superficie de suelo de 1.807 m², resultando un 
resto de finca matriz de 10.122 m2, sito en la 
Avenida Cardenal Vicente Enrique i Tarancón, 
y las calles La Marina y Juan Bautista Rochera 
Mingarro. 
La JGL acuerda conceder a D F.J.P.B., la licencia 
de obras solicitada para instalación de piscina 
en vivienda unifamiliar aislada en C/ Mossen Vi-
cent Mussoles 8, según proyecto presentado, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, y cum-
pliendo las condiciones particulares fijadas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a 
D J.R.T. y a Dª N.B.D., la licencia de obras solici-
tada para construcción de vivienda unifamiliar 
adosada y piscina en C/ Bruselas 50G, según 
proyecto básico presentado, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y cumpliendo las con-
diciones particulares fijadas. 
La JGL se da por enterada de las declaraci-
ones responsables para la ejecución de las 
obras: 1003/2022, 1270/2022, 1651/2022, 
1734/2022 y 1795/2022. 
La Junta de Gobierno Local acuerda rectificar 
el dispositivo tercero del acuerdo de esta Junta 
de Gobierno Local de 7 de octubre de 2021, de 
adquisición de los inmuebles con destino a ca-
lle de servicio del colegio de educación infantil y 

primaria José Iturbi, que discurre entre la Avda. 
Jaume I y el camí Ecce-Homo de Burriana. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  10-03-2022

La Junta de Gobierno Local acuerda adherirse 
al acuerdo marco de Servicios Postales a licitar 
por la central de compras de la Diputación Pro-
vincial, siendo el presupuesto municipal para el 
año 2022 de 80.000 euros IVA incluido.
La JGL acuerda imponer a Dª M.C.L.C. la quin-
ta multa coercitiva por importe de 550 euros, 
por incumplimiento de la orden de demolición 
acordada por la Junta de Gobierno Local por el 
que se le ordenaba que en el plazo de un mes 
procediera a la demolición de las obras consis-
tentes en la construcción de una edificación de 
unos 40 m² con fábrica de ladrillo, ejecutadas 
en Partida La Jova 28- Camí Santa Pau en Sue-
lo No Urbanizable -SNU. También comunicarle 
que, mientras persista el incumplimiento de la 
orden de demolición, se seguirán imponiendo 
multas del mismo importe por periodos de un 
mes, con un máximo de diez, y transcurrido el 
plazo de cumplimiento voluntario derivado de 
la última multa coercitiva impuesta, el Ayunta-
miento procederá a ejecutar subsidiariamente 
la orden de demolición incumplida.
La Junta de Gobierno Local acuerda denegar 
a Dª C.P.C., la licencia de obras solicitada para 
Instalación solar fotovoltaica destinada al au-
toconsumo para el suministro hídrico de explo-
tación de cítricos en Polígono 14 Parcela 160, a 
la vista del informe desfavorable emitido por el 
Director Territorial de la Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. 
La JGL acuerda conceder a D E.R.G. y a Dª 
M.T.O.G., una prórroga de  un mes, para la mo-
dificación de la altura del vallado de la parcela 
sita en Avda. Londres 12, a las condiciones de la 
licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a  
D J.P.A. y a Dª D.P.A., licencia de parcelación para 
dividir la parcela de resultado 17 del Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 
redelimitada A29-1, sita en la calle de Les Al-
queries 26 y calle de Luxemburg, cuya superfi-
cie es de 1.467,93 m² .
La JGL acuerda conceder a D J.C.F.F., la licencia 
de obras solicitada para vallado en inmueble 
sito en Camí d’Onda - Polígono 42- parcela 2, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D U.T.H., la licencia de obras solicitada para 
vallado en inmueble sito en Poligono 51 Parce-
las 174-175, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero,  y licencia otorga con las condiciones 
particulares fijadas. 
La JGL acuerda conceder a Dª M.T.P.P. y a D 
A.B.L., la licencia de obras solicitada para cons-
truccion de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
en Calle Sin Nombre sin número, según proyec-
to visado CTAC, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y que deberá cumplir las condiciones 
particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D V.P.C.D., la licencia de obras solicitada para 
reparación grietas y desconchados en inmue-
ble sito en Partida Les Salines, 44. Polígono 14 
Parcela 163, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, y que se otorga con las condiciones 
particulares fijadas. 
La JGL acuerda conceder a D M.A.M.B., la licen-

cia de obras solicitada para la realización de 
acometida de alcantarillado en en C/ Travesia 
Sueras 6 , que se entiende otorgada salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio del de tercero 
, y y que se otorga con las condiciones particu-
lares fijadas. 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada 
de las declaraciones responsables para la eje-
cución de las obras:1764/2022, 1873/2022, 
2014/2022, 2025/2022, 2102/2022, 
2139/2022, 2208/2022, 2209/2022 y 
2409/2022 .
La JGL acuerda aprobar la certificación final del 
contrato de obras de “Mejoras de accesos y 
aceras en el mercado municipal de Borriana”, 
suscrita en fecha 23 de febrero de 2022 por 
la dirección facultativa, en la que se aprecia un 
exceso líquido de importe de obra de 2.366,10 
euros (IVA incluido). 
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el 
contrato de suministro y montaje del mobiliario 
urbano -módulos de skate- en el parque de la 
calle Novenes de Calatrava, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del Programa Operativo de Crecimiento 
sostenible, a AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L, 
al haber obtenido la mayor puntuación, por el 
importe total de  33.493,04 euros IVA incluido, 
de conformidad con los pliegos reguladores de 
la contratación y la oferta presentada. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-03-2022

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar 
el estudio de viabilidad del servicio de estaci-
onamiento de vehículos bajo control horario, 
elaborado por el Concejal delegado de Servici-
os Públicos, cuyo valor estimado del contrato, 
teniendo en cuenta el plazo de duración de cu-
atro años, asciende a la cantidad de 1.139.070 
euros. También acuerda iniciar el expediente 
para contratar el servicio mediante procedimi-
ento abierto y tramitación ordinaria, ordenar 
la elaboración de la memoria justificativa, el 
pliego de prescripciones técnicas por parte de 
los servicios técnicos municipales y de clausu-
las administrativas particulares por parte de la 
sección de contratación, así como los informes 
de Secretaria y la fiscalización de Intervención 
y proceder a la publicación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
La JGL acuerda aprobar la prórroga por un año, 
hasta el 30 de abril de 2023, del contrato sus-
crito con D. J. A.P y Dª M.V.I.P., de arrendami-
ento del local en planta baja sito en la Avenida 
Mediterráneo, 35, esquina C/ L'Alguer, que se 
está destinando a la Tenencia de Alcaldía de los 
poblados marítimos de Burriana, y autorizar y 
disponer el gasto de 8.712 euros  del presu-
puesto municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda utorizar 
y disponer el gasto, reconocer la obligación y 
ordenar el pago de 448,35 euros con cargo al 
Presupuesto Municipal  a favor de la mercantil 
GIMENO PIQUER, SL, en concepto de gastos 
relativos al consumo de energía eléctrica del in-
mueble arrendado por este Ayuntamiento, sito 
en la Avda. Cortes Valencianas 1, en el periodo 
comprendido desde el 08/06/21 y el 06/12/21.
La JGL acuerda incoar a la mercantil ESTUDIO 
CONSTRUCTIVO LAUMAR S.L, expediente para 
la restauración de la legalidad urbanística, por 
la realización, sin previa licencia ni orden de 
ejecución, de los actos de edificación o uso del 
suelo en inmueble sito en Av. Camí d’Onda 11 y 
ordenar a la mercantil la suspension inmediata 
de los actos de edificación o uso del suelo, debi-
endo proceder, en el plazo indicado , a la retirada 
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de los elementos, materiales o maquinaria pre-
parada para ser utilizada. 
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar 
las alegaciones presentadas por D. J.M.A., en 
representación de Dª E.C.B., contra el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, y conceder a las 
personas interesadas, un plazo de dos me-
ses, para tramitar la legalización de las obras 
llevadas a cabo en el inmueble sito en C/ Isaac 
Albeniz 25, previa la demolición completa de 
la terraza o porche delantero, de conformidad 
con lo establecido en el informe del arquitecto 
técnico municipal. También suspender la trami-
tación del procedimiento de restauración de la 
legalidad urbanística hasta que venza el plazo 
otorgado para tramitar la legalización de las 
obras ejecutadas sin la correspondiente auto-
rización municipal.
La JGL acuerda ordenar a Dª M.E.S.S. y Dª 
M.E.S.S. que, dentro de plazo de un mes, pro-
ceda a ejecutar los trabajos consistentes en la 
limpieza inmediata de toda la parcela, con es-
pecial incidencia en las partes que lindan con 
vía pública, poda de todas las ramas de árboles 
que invaden propiedades colindantes y poste-
rior retirada de restos a vertedero y vallado de 
la parte del inmueble que linda con vía pública, 
en el inmueble sito en Cr Serratella 124(B), al 
objeto de restablecer las debidas condiciones 
de seguridad, funcionalidad y habitabilidad del 
mismo. También advertirles que el incumplimi-
ento de lo ordenado dará lugar a la ejecución 
subsidiaria de los referidos trabajos a su costa. 
La Junta de Gobierno Local acuerda ordenar a 
LANDCOMPANY 2020, SL que, dentro de plazo 
de un mes,  proceda a ejecutar los trabajos  con-
sistentes en la limpieza inmediata de la parcela, 
con especial incidencia en las partes que lindan 
con vía pública, y posterior retirada de restos a 
vertedero, en el inmueble sito en Cl Sant Andreu 
51, al objeto de restablecer las debidas condici-
ones de seguridad, salubridad y ornato público 
del mismo. También advertirle que el incumpli-
miento de lo ordenado dará lugar a la ejecución 
subsidiaria de los referidos trabajos a su costa. 
La JGL acuerda dejas sin efecto el Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha fecha 2 de 
diciembre de 2021 por el que no se admite a 
trámite, por extemporáneo, el escrito presen-
tado por D P.P.P., como gerente y en nombre 
de la mercantil PESUDO Y MARTINEZ SL y 
desestimar las alegaciones presentadas en 
el mismo así como las presentadas en fec-
ha 20/12/2021, y ordenar a la mercantil que 
proceda en el plazo de un mes, a la demolición 
de las obras de construcción ejecutadas sin li-
cencia en Av. Nules 58 consistentes en la cons-
trucción, entre el almacén y la pared de cierre 
de la parcela. También advertir a la mercantil 
interesada que de no realizar la demolición or-
denada en el plazo de un mes, el Ayuntamiento 
ordenará la ejecución subsidiaria a su costa y 
procederá a impedir definitivamente los usos 
a que diera lugar.  
La Junta de Gobierno Local acuerda estimar 
las alegaciones efectuadas por D V.C.R.,  y, en 
consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo se-
gundo del Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 17 de febrero de 2022 por el que 
se aprueba la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos de 120 euros y proceder al archivo 
del expediente incoado, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público del inmueble situado en Cr 
Serratella 122, a tenor del informe emitido en  
por el Arquitecto Técnico municipal.
La JGL acuerda imponer a la mercantil AGUILAR 
URBANA S.L., la cuarta multa coercitiva por im-

porte único de 1.480 euros, por incumplimiento 
de la orden de ejecución dictada por resolución 
de Alcaldía de los trabajos necesarios para el 
restablecimiento de las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público de la 
parcela sita en Av Vicente Cañada Blanch 100, 
consistentes en limpieza inmediata de la par-
cela y posterior retirada de restos a vertedero, 
así como vallado fijo y estable de la parcela. 
También comunicar a la mercantil interesada 
que, mientras persista el incumplimiento de 
la orden de ejecución, se seguirán imponiendo 
multas del mismo importe por periodos de un 
mes, con un máximo de diez, y transcurrido el 
plazo de cumplimiento voluntario derivado de 
la última multa coercitiva impuesta, el Ayunta-
miento procederá a ejecutar subsidiariamente 
los trabajos ordenados.
La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a la 
mercantil AGUILAR URBANA S.L., la cuarta mul-
ta coercitiva por importe único de 490 euros, 
por incumplimiento de la orden de ejecución 
dictada por resolución de Alcaldía, de los traba-
jos necesarios para el restablecimiento de las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público de la parcela sita en Av Vicente 
Cañada Blanch 89, consistentes en limpieza 
inmediata de la parcela y posterior retirada 
de restos a vertedero, así como vallado fijo y 
estable de la parcela. También comunicar a la 
mercantil interesada que, mientras persista el 
incumplimiento de la orden de ejecución, se se-
guirán imponiendo multas del mismo importe 
por periodos de un mes, con un máximo de diez. 
La JGL acuerda conceder a D R.G.S, la licencia de 
obras solicitada para reparación de vallados y 
fachadas y pavimentación zonas exteriores en 
inmueble sito en Tr Sueras-Tales 10  que se en-
tiende otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, y que se otorga con 
las condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a 
la mercantil TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, la 
licencia de obras solicitada para la ejecución de 
una arqueta nueva tipo M y 1,00m de canali-
zación nueva del tipo 2C PVC 63mm B2 para 
conectar arqueta iICT existente, para acome-
tida a servicio de telecomunicaciones a inmu-
eble sito en Calle Bruselas 66, que se entiende 
otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero, y que se otorga con las 
condiciones particulares fijadas. 
La JGL acuerda conceder a Dª M.J.C.B. la licencia 
de obras solicitada para construcción de vivien-
da unifamiliar en hilera con piscina en Cr Bruse-
las 50(A) esquina Cr De Tallinn, según proyecto 
básico presentado, que se entiende otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero, y advirtiendo que deberá cumplir las 
condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a 
D R.S.F. y Dª A.I.R.B., la licencia de obras solici-
tada para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con sótano y piscina en Cr Madrid 33 (A), 
según proyecto básico presentado, que se en-
tiende otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, y advirtiendo que   
deberán cumplir las condiciones particulares 
establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D V.L.G.A. la licencia 
de obras solicitada para construcción de pisci-
na en vivienda unifamiliar aislada en C/ Betxí 
25, según proyecto presentado, que se enti-
ende otorgada salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de tercero, y advirtiendo que 
deberá cumplir las condiciones particulares es-
tablecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 

a D M.B.N., la licencia de obras solicitada para  
vallado en inmueble sito en Cr Serratella, que 
se entiende otorgada salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio del de tercero, 
La JGL se da por enterada de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, cuyo fallo estima par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de Dª S.B.T, D 
J.G.V, D V.C.M., Dª V.C.M., Dª S.C.M. y D M.V.F.A.S 
contra la Sentencia 641/2019 dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Castellón en los autos de procedimi-
ento ordinario registrados bajo el n.º 681/2018, 
la cual se revoca en el único extremo relativo a 
la imposición de costas, dejando dicho pronun-
ciamiento sin efecto y declarando que no pro-
cede efectuar pronunciamiento sobre costas 
en primera instancia, desestimando el resto de 
pretensiones.
La Junta Local de Gobierno se da por ente-
rada de la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de 
Castellón, cuyo fallo desestima  el recurso 
Contencioso-Administrativo presentado por 
mercantil LANDCOMPANY 2020 SL, contra 
Resolución-Decreto 4075 de fecha 19 de novi-
embre de 2020 dictada por el Ayuntamiento De 
Burriana por la que se desestima el recurso de 
reposición formulado contra Decreto N.º 1978 
de fecha 19 de julio de 2020 por el que se es-
tima el recurso de Reposición formulado por la 
mercantil URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGO-
RI SA contra el Decreto de Alcaldía n.º 104 de 15 
de enero de 2020 y se acuerda:1-  Autorizar a 
la mercantil URBANIZACIÓN GOLF SANT GRE-
GORI SA el giro de la cuota 00 del proyecto de 
Reparcelación del Sector SUR T-1 SANT GRE-
GORI en los términos y cuantía, con respecto 
a la citada cuota 00 aprobados en su día en las 
“Bases de Cobro en metálico de la retribución 
del urbanizador, memoria de cuotas”, de la Me-
moria del Proyecto de Reparcelación del Sector 
SUR T-1 SANT GREGORI. 2-, Reconocer plena 
legitimación a la mercantil URBANIZACIÓN 
GOLF SANT GREGORI SA para girar y notificar a 
los propietarios afectados las correspondientes 
liquidaciones de cuotas individualizadas para su 
pago en periodo voluntario.
La JGL se da por  enterada del contenido de la 
sentencia núm. 88/2022 dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo núm. 
1 de Castellón y proceder a la ejecución de la 
misma, consignando por ALLIANZ COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS habida cuenta 
la póliza de responsabilidad municipal suscri-
ta, el importe de la franquicia de 300 euros a 
la cuenta del Juzgado a favor de DªM.J.S.G., en 
concepto de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada.
La Junta de Gobierno Local acuerda aceptar la 
cesión gratuita efectuada por la Generalitat 
Valenciana, de la propiedad del bien inmueble 
patrimonial sito en la C/ Vila-real 10 , para des-
tinarlo a espacio multiusos para reuniones de 
diferentes asociaciones del municipio, exposi-
ciones y presentaciones. Dicha cesión gratuita 
se efectuó a favor del Ayuntamiento por reso-
lución de 3 de diciembre de 2021 del Consell, de 
acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 
90 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patri-
monio de la Generalitat

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24-03-2022

La Junta de Gobierno Local acuerda autorizar 
la devolución del importe de 1.471,11 euros 
depositado como garantía definitiva por la 
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prestación del servicio de mantenimiento de 
los equipos e instalaciones de tratamiento del 
agua de la piscina municipal cubierta, a favor de 
la empresa SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS SL. 
La JGL acuerda autorizar la devolución del 
importe de 412 € depositado como garantía 
definitiva por la prestación del servicio de pre-
vención y control de la legionelosis en las de-
pendencias e instalaciones del Ayuntamiento, 
a favor de la empresa SERVIECOLOGIA Y TRA-
TAMIENTO DE AGUAS SL.
La Junta de Gobierno Local acuerda prorrogar 
el contrato del servicio de recogida, transpor-
te, tratamiento y eliminación cadáveres en el 
término municipal de Borriana, adjudicado a 
SECANIM Bio-Industries SAU, por un año más, 
es decir hasta el 16 de mayo de 2023, por el 
importe anual máximo de 4.000 euros IVA in-
cluido, en las mismas condiciones previstas en 
el contrato de fecha 16 de mayo de 2019. Auto-
rizar y disponer el gasto de 2.488 €, con cargo al 
actual presupuesto municipal  correspondiente 
al periodo del 17 de mayo al 31 de diciembre 
2022 y del gasto futuro de 1.512 euros, para 
atender el servicio desde el 1 de enero a 16 de 
mayo de 2023. 
La JGL acuerda clasificar las proposiciones pre-
sentadas en expediente para la contratación 
del suministro de combustible para los vehí-
culos del parque móvil y maquinaria del Ayun-
tamiento, por orden de puntuación: SOLRED 
S.A. y COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE 
BURRIANA, COOP.V
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el 
expediente para la contratación, en régimen 
de concesión administrativa, de la gestión del 
estacionamiento de vehículos en la vía públi-
ca, bajo control horario del Ayuntamiento, así 
como los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de clausulas Administrativas; siendo el valor 
estimado del contrato de 1.139.070 euros. 
También acuerda la apertura del procedimien-
to abierto, con varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria, y publicar el anuncio de 
licitación en el perfil de contratante. 
La JGL acuerda aprobar la prórroga por dos 
años, hasta el 30 de junio de 2024, del contrato 
de arrendamiento del inmueble propiedad de 
la mercantil Jockey Gestión e Inversión SL, sito 
en Plaza de la Panderola de Burriana, para su 
destino a las actividades propias de la Junta 
Local Fallera, en las mismas condiciones que el 
contrato prorrogado. También acuerda autori-
zar y disponer el gasto de 34.844, 30 euros (IVA 
incluido) con cargo al Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2022 , y adoptar el compromiso 
de incluir en los presupuestos de los ejercicios 
2023 y 2024 las cantidades que se deriven de 
la prórroga del arrendamiento.
La Junta de Gobierno Local acuerda incoar a D 
L.R., expediente para la restauración de la lega-
lidad urbanística vulnerada, por la realización, 
sin previa licencia ni orden de ejecución, de los 
actos de edificación o uso del suelo consisten-
tes en cerramiento de chapa sandwich en ter-
raza de vivienda sita en C/ Federico Garcia Lorca 
16-6º-PTA F .  
La JGL acuerda Incoar a Dª C.C.Z, expediente 
para la restauración de la legalidad urbanística 
vulnerada, por la realización, sin previa licencia 
ni orden de ejecución, de los actos de edifica-
ción o uso del suelo consistentes en la instala-
ción de una pérgola o toldo en el retranqueo del 
ático sito en en C/ Europa, 6 – 5º 13ª. 
La Junta de Gobierno Local acuerda ejecu-
tar subsidiariamente, a cargo de la mercantil 
CONSBUR SLU, los trabajos necesarios para el 

restablecimiento de las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público del in-
mueble de su propiedad sito en C/ Cid 6, consis-
tentes en colocar y asegurar la tapa del cablea-
do existente en la parte derecha de la fachada, 
a la altura del forjado de la primera planta. Tam-
bién acuerda emplazar  a la mercantil, como 
propietaria del inmueble para que se persone el 
próximo día 19 de abril en el inmueble referido, 
a fin de proceder a la ejecución subsidiaria de la 
orden que pesa sobre del mismo. 
La JGL acuerda iniciar las actuaciones ten-
dentes a la ejecución subsidiaria, a cargo de D 
J.A.O.R., de los trabajos a realizar para restaurar 
la legalidad urbanística infringida en Camí Sant 
Pauet - Polígono 49 Parcela 256 en Suelo No 
Urbanizable de Régimen Común SNU-RC.1, 
mediante la imposición de multas coercitivas, 
hasta un máximo de diez, por importe cada 
una de 360 euros, a la vista del presupuesto 
de ejecución subsidiaria. También imponerle la 
primera multa coercitiva por importe único de 
360 euros, por incumplimiento de la orden de 
demolición de las obras ejecutadas sin licencia, 
dictada mediante acuerdo de la Junta de Gobi-
erno Local.
La Junta de Gobierno Local acuerda imponer a 
D G.I. y Dª L.I., la cuarta multa coercitiva por im-
porte único de 500 euros, por incumplimiento 
de la orden de restablecimiento de la legalidad 
urbanística infringida por la que se le ordenaba 
que en el plazo de un mes procediera a la de-
molición de las obras consistentes en la eleva-
ción de las paredes perimetrales laterales para 
la conformación de nuevo techo con elevación 
de dos pilares para la colocación de viga de 
hierro, pequeña estructura de madera y acaba-
do con paneles tipo sandwich a dos aguas, en 
una superficie aproximada de unos 42 m², así 
como la colocación de placa de hierro anclada a 
pared lateral, para presumiblemente construc-
ción de nuevo forjado interior y la construcción 
de un porche adosado a la alquería existente 
en una superficie aproximada de unos 20 m2 
con pequeña estructura de madera y techado 
con placa tipo onduline, en Suelo No Urbani-
zable de Régimen Común SNU-RC.1 y la otra 
parte en suelo urbanizable dentro del ámbito 
del SECTOR SANT GREGORI S.U.R.- T1. Tam-
bién comunicarles que, mientras persista el 
incumplimiento de la orden de demolición, se 
seguirán imponiendo multas del mismo impor-
te por periodos de un mes, con un máximo de 
diez, y transcurrido el plazo de cumplimiento 
voluntario derivado de la última multa coerciti-
va impuesta, el Ayuntamiento procederá a eje-
cutar subsidiariamente la orden de demolición 
incumplida.
La JGL acuerda desestimar las alegaciones in-
terpuestas por D J.F.M.R., en representación 
de la mercantil HERMANOS MICHAVILA SA, 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 23/12/2021, siguiendo contra ella la 
tramitación del presente expediente para la 
restauración de la legalidad urbanística vulne-
rada en Ctra. Nules 56 - Camí Vell de València. 
La Junta de Gobierno Local acuerda suspender 
la tramitación del procedimiento para la ob-
tención de licencia de obras en Calle Vinaroz 
3, y consecuentemente, el plazo para resolver, 
instado por Dª M.A.T.S., por el tiempo indis-
pensable hasta que la interesada obtenga la 
resolución del organismo de Costas. 
La JGL acuerda conceder a  Dª C.C.T.A., una 
prórroga de 6 meses, para la finalización de las 
obras de construcción de vivienda unifamiliar 
adosada en Cr De Nicòsia esquina Cr Grau 203, 
en relación a la licencia de obras concedida por 

la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
a D R.R.C. , una prórroga de 6 meses, para la 
finalización de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar en Cr Mare De Deu de 
Lourdes 8, en relación a la licencia de obras 
concedida por la Junta de Gobierno Local. 
La JGL acuerda conceder a D F.S.S. la licencia de 
obras solicitada para construcción de piscina 
en vivienda unifamiliar sita en Cami Pedrera 
2, según proyecto presentado que se entien-
de otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, advirtiendo que 
deberá cumplir las condiciones particulares 
establecidas.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder 
licencia ambiental municipal a la mercantil 
Inekol Gestión de Residuos SL, para la ins-
talación de una actividad dedicada a centro 
de valorización de residuos a ubicar en Avg 
Argent 45, con las condiciones particulares 
fijadas. También concede a la mercantil, la li-
cencia de obras solicitada para construcción 
de una edificación industrial para un Centro 
de Valorización de Residuos en C/ Argent 45, 
según proyecto visado COIICV, que se entien-
de otorgada salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero, advirtiendo que 
deberá cumplir las condiciones particulares 
establecidas. 
La JGL acuerda conceder a D J.V.L.M. la licen-
cia de obras solicitada para construcción de 
piscina en Camí la Cossa -PD Calamo 63 - 
Alqueries de Santa Bàrbara, según proyecto 
presentado, que se entiende otorgada salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero, advirtiendo que deberá cumplir las 
condiciones particulares establecidas. 
La Junta de Gobierno Local acuerda Conceder 
a INAFITO ACTIVOS SOCIEDAD LIMITADA, la 
licencia de obras solicitada para la realización 
de acometida de agua potable en C/ Els Furs 2, 
que se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de tercero, licencia 
que se otorga con las condiciones particulares 
fijadas. 
La JGL acuerda se da por enterada del auto 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. 2 de Castellón, en cuya par-
te dispositiva fija el importe que corresponde 
abonar a la mercantil Urbanovenes S.L., por 
parte del Ayuntamiento de Burriana, en con-
cepto de diferencias de adjudicación por la 
desaparición de las parcelas M1-4 y M5-3, 
asciende a 195.808,30 euros, valoración re-
alizada a fecha 11 de julio de 2011, fecha de 
sometimiento a exposición pública del Plan de 
Reforma Interior y del Modificado del Proyecto 
de Reparcelación de la UE A-11 redelimitado.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada 
de las declaraciones responsables para la eje-
cución de las obras: 12206/2021, 1549/2022, 
1550/2022, 1630/2022, 2116/2022, 
2164/2022, 2259/2022, 2337/2022, 
2355/2022, 2625/2022 y 2785/2022.
La JGL acuerda conceder a la mercantil URBA-
MED INFRAESTRUCTURAS SL, como adjudi-
cataria del contrato de obras de “Reforma en 
edificio del antiguo ambulatorio para la reloca-
lización y concentración de los servicios socia-
les y CAISS, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del Progra-
ma operativo de crecimiento sostenible 2014-
2020”, una ampliación adicional de 15 días en 
el plazo de ejecución de las obras, debiendo 
estar concluidas en fecha 12 de abril de 2022.
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BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA
7.30 .........................................................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAIG 2022

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

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

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  .......................................678 44 76 46
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

Ainhoa Luengo García
Andrés Segarra Gallén
Carla Peris Perelló
Amalia López del Río
Rafael Saera Saavedra
Pepe Simó Capella
Marta Torres Imbernón
Jorge Badea
Ayan Marian Badea
Sofia Barrios Oliver
Macarena Cervera Broch

DEFUNCIONS

            MATRIMONIS

Sergio Cánovas Núñez i Liliana Menero Robles
Víctor Romero Alarcón i Coral Arroyo March
Carlos Blanco Montes i Alexandra Medina Almansa
Héctor Gramaje Bodí i Irene Panís Casado
Pablo Pitarch Safont i Maria del Mar Calvet 
Carbonell
Alberto Blas Dualde Saborit i Gemma Suárez 
Rodríguez
Guillermo Barrionuevo López i María Usó Peirats
Miguel Arroyo García i Jessica Martínez Imbernón 

MANUEL BURDEUS BELLÉS ..........................99
JUANA CORRAL ROYO ........................................98
MARIA LUISA FERNÁNDEZ LUIS .................90
JOSÉ FERNANDO ARNANDIS FORTEA .....56
MARIA BURDEUS SERRANO ..........................92
ELOINA OLIVER FIGUEROLA ..........................92
FRANCISCO AGULLEIRO MARZÀ ................66
ÁNGELES HEREDIA MARTINEZ ....................93
JUAN JOSÉ RUIZ MAGAÑA ...............................84
ANGEL CAMPOS MARÍN ...................................86
FRANCISCO GUEROLA GAVALDÓN .............81
ROSA PERIS SOLER .............................................84
VICENTE RÍOS FELIS ............................................77
ROSARIO PUIGCERVER HERNÁNDEZ ......80
DOMINGO MARQUÉS REDÓN ....................... 97
VICENTA SUBIES RAMOS .......................87
FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ 
GIMÉNEZ...................................................... 58
JOSÉ BONET HERRERO............................79
ROSA MATEU FALGUERA ....................... 89
GLODOMIRA LLÁCER PÉREZ .................92
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Lliurament dels diplomes a l’alumnat 
participant en la Llançadora de Formació, 

Ocupabilitat i Emprenedoria

La regidora de Polítiques Actives 
d’Ocupació, Esther Meneu, ha lliurat 
els diplomes a l’alumnat de Borriana 

participant en la Llançadora de Formació, 
Ocupabilitat i Emprenedoria, del Pacte 
per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics, 
projecte dirigit a la inserció laboral de les 
persones desocupades que els facilita 
una formació ceràmica d’acord a les ne-
cessitats reals del sector.

A l’acte celebrat al CMC la Mercè també 
ha assistit personal tècnic del Consor-
ci i l’alumnat ha pogut exposar els dis-
senys ceràmics realitzats en la fase final 
d’aquest període formatiu.

En la seua intervenció, Esther Meneu 
ha destacat que gràcies a programes de 

foment de l’ocupació com la Llançadora 
“aquests veïns i veïnes disposen ara d’una 
formació demanada pel sector ceràmic i 
de noves ferramentes per a encarar amb 
èxit la incorporació al mercat laboral”.

Aquest projecte de Llançadora ha format 
un total de 94 persones desocupades 
residents en els municipis consorciats a 
través de les diferents seus situades a 
Borriana, Almassora i l’Alcora. Una for-
mació que respon a les necessitats reals 
del sector ceràmic i que està aconseguint 
que les persones desocupades amb ga-
nes de formar-se i treballar accedisquen 
al mercat laboral.

Cal destacar que el projecte dirigit a les 
persones desocupades facilita una for-

mació ceràmica adaptada a les demandes 
del sector per a la seua inserció en el mer-
cat laboral. Les persones interessades 
poden inscriure’s en la Llançadora a través 
del correu electrònic <lanzadera@pacte-
ceramic.es> o dels telèfons 637 428 247, 
674 179 362 o 610 321 875.. 
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