Magnífic Ajuntament de Borriana
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS
En la ciudad de Burriana a nueve de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen en el
Salón de Sesiones de la casa consistorial del Ayuntamiento de Burriana, asistidos por
la secretaria general D. Iluminada Blay Fornas, y los señores y señoras siguientes,

CONCEJALES
D. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
Dª. Mª LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
Dª. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís)
D. JUAN FUSTER TORRES (PP)
Dª. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
D. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
Dª. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
D. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
D.ª Mª CONSUELO SUAY MONER (PP)
Dª. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)
Dª. Mª JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
AUSENTES
D. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
D. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
La Sra. Presidenta declara abierta la sesión, en primera convocatoria siendo las 11
horas y 15 minutos y se pasa seguidamente a leer y resolver los asuntos
comprendidos en el orden del día.

1.- ENTREGA DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA CIUDAD DE BORRIANA, A D.
MIGUEL FERRIS ORTEGA, Y A D. BAUTISTA SANZ BLASCO, FUNCIONARIOS DE
ESTE MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BORRIANA, JUBILADOS DURANTE EL
AÑO 2016
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TENIENTES DE ALCALDE
1º. D. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2º. D. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se puede Burriana)
3º. D. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4º. D. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5º. Dª. Mª CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6º. D. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7º. D. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se puede Burriana)
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ALCALDESA
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Interviene D. Javier Gual Rosell, quien pronuncia discurso del siguiente tenor literal:
Sr. Gual: “Ilustríssima Sra. Alcaldessa, membres de la corporació municipal, membres
de Creu Roja – Assemblea Local de Borriana, treballadors d'esta casa que hui
celebreu la vostra jubilació, amigues i amics, molt bon dia.

Més avant, Bautista Sanz, fruit del seu bonfer, per resolució de la Comissió de Govern
de 29 d'abril de 1998 va ser adscrit com a cabo del citat cos, coincidint amb el
nomenament del guarda major Sr. Vicente Sorribes Martínez, lloc que posteriorment i
per resolució de la Comissió de Govern de 2 de gener de 2002 li va ser atorgat, i que
ha vingut ocupant des de eixa data i fins el 26 de maig de 2016, amb motiu de la seua
jubilació.
És a dir, Batiste ha sigut el guarda major durant més de 14 anys. I la seua dedicació
pública i treball han durat no gens menys que tres dècades molt llargues. Tots eixos
anys l'han convertit en un bon expert del terme agrícola de la nostra volguda Borriana,
que molts volgueren i pocs poden atansar un coneixement que sempre ha utilitzat en
pro dels demés, atenent els problemes dels llauradors amb una experiència i bon
talant indubtables, reveladors de la seua veritable vocació de servei públic i entrega als
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El primer dels homenatjats és el Sr. Bautista Sanz Blasco, que va començar al 1972 el
seu treball públic, dins del cos de la guarderia rural de Borriana, un cos que ha
atresorat un coneixement mol valuós del terme municipal, i que ha auxiliat tantes i
tantes voltes no sols al veïns i llauradors, sinó també a la guàrdia civil i a la pròpia
policia local. Sense anar més lluny, fa pocs mesos, per exemple, evitant robatoris de
tarongers entre moltes altres feines, totes elles en pro dels demés. I malgrat que és un
cos a extingir, mereix sense dubte un reconeixement públic i fer tot el necessari per tal
que el seu especial coneixement no es perga.
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I és que eixe servei als demés, mai suficientment agraït, és l'esperit fonamental que
mou a totes i tots els treballadors d'esta Casa i les seues dependències externes, que
des de molt diferents vessants però totes elles importants, i s'esforcen per fer de la
nostra Borriana un lloc on viure i gaudir de la vida; perquè al cap i a la fi treballen per a
Borriana i per a les borrianenques i borrianencs, amb dedicació i entrega. Si el nostre
ajuntament és magnífic ho és especialment per les persones que hi treballen i que li
donen eixa categoria.

ACTA DEL PLE

Com ve sent ja tradicional des de fa anys en este ajuntament, avui 9 d'octubre, dia en
què celebrem la nostra identitat com a poble, com a valencians, la corporació
municipal aprofita tan solemne ocasió per a rebre homenatge i just reconeixement als
funcionaris i empleats públics municipal que durant el present exercici han passat a la
situació de jubilats, després d'haver dedicat una part important de les seues vides,
esforços i servei als demés.
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demés. Al seu expedient no hi ha taca alguna, tot el contrari.

Ara comença una nova etapa. Al seu expedient no hi ha taca alguna, tot el contrari. És
per això, que per la seua vocació de servei, dedicació a la ciutadania de Borriana, i
expedient intachable, amb motiu de la seua jubilació, demane que s'acoste a l'estrat el
Sr. Miguel Ángel Ferris Ortega, per rebre de mans de la Sra. Alcaldessa la Insígnia
d'Or de la Ciutat de Borriana, a qui ha servit exemplarment, i que a través de la seua
corporació el felicita i li dóna les gràcies de cor pel seu treball, desitjant-li que disfrute
de la seua merescuda jubilació. Enhorabona!»

2.- ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE BORRIANA A LA
ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA
Por la Sra. Secretaria se da cuenta de acuerdo del Pleno Ordinario de 28 de julio de
2016, del siguiente tenor literal:
“VISTA la propuesta suscrita por diversos miembros de esta corporación, con fecha de
entrada en el Registro General de 9 de febrero de 2016, por la que se se solicita que
se inicie el correspondiente expediente tendente a la concesión de la medalla de oro
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I és en paraules dels seus propis companys, el Sr. Ferris «és un home complidor, bon
company, senzill, i a qui pots demanar un favor quan és necessari, perquè el fa...» El
seu servei públic ha durat més d'una dècada, i en un lloc especialment complexe, on a
més de treball, es necessita obviament un respecte i una sensibilitat molt especials.
Doncs el cementeri és un servei absolutament indispensable, i la seua cura no sempre
es valora com realment mereix, sobretot tenint en compte que obri les seues portes
tots i cadascun dels dies de l'any, siga quina siga la circumstància. Per això es
necessita vocació de servei, ser treballador i pacient, i sense cap dubte que el Sr.
Ferris ho és, i ho ha demostrat sempre, fins a la fi.

ACTA DEL PLE

Sr. Gual: «El segon treballador públic és Sr. Miguel Ángel Ferris Ortega. Va ser
anomenat funcionari interí per resolució de la Comissió de Govern de 10 de febrer de
2003, incorporant-se com a peó del Cementeri Municipal, treball que ha vingut
desempenyant i que des d'aquell moment sols s'ha vist interromput per coses del cor. I
així i tot, encara va tornar al seu treball mentre li ha sigut possible, fins el 26 de maig
de 2016.
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És per això, que per la seua vocació de servei, dedicació a la ciutadania de Borriana, i
expedient intachable, amb motiu de la seua jubilació, demane que s'acoste a l'estrat el
Sr. Bautista Sanz Blasco, per rebre de mans de la Sra. Alcaldessa la Insígnia d'Or de
la Ciutat de Borriana, a qui ha servit exemplarment, i que a través de la seua
corporació el felicita i li dóna les gràcies de cor pel seu treball, desitjant-li que disfrute
de la seua merescuda jubilació. Enhorabona!»
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de la ciudad de Borriana a Cruz Roja Española – Asamblea Local de Borriana, y de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento especial de honores y distinciones,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 134, de 7 de noviembre de 1998.
VISTO que dicha propuesta está suscrita por más de once concejales de este
Ayuntamiento que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación.

Primero.- Conceder la medalla de oro de la ciudad de Borriana a Cruz Roja Española –
Asamblea Local de Borriana.
Segundo - Notificar el presente acuerdo a Cruz Roja Española - Asamblea Local de
Borriana, al instructor del expediente y a la Alcaldía Presidencia, a los efectos
oportunos.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Sección IV, a los efectos oportunos.
Cuarto.-Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses a partir de la
notificación del presente acuerdo.
Alternativa y potestativamente, cabe interponer recurso de reposición ante el Pleno del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde dicha notificación.
(...)”
A continuación, interviene el Sr. Navarro, quien pronuncia discurso del siguiente tenor
literal:
Sr. Navarro: “La història dels pobles s'escriu quan la solidaritat es troba a flor de pell
entre els seus ciutadans. Borriana és un clar exemple de col·laboració entre la seua
gent i el seu ajuntament. Sense remuntar-nos a temps llunyants de la història de la
nostra ciutat, es poden llegir fets memorables que destaquen aquesta virtut dels
habitants d'aquesta terra. Així ocorre en la fundació de la Creu Roja a Borriana, com a
vehicle de canalització de les inquietuds solidàries dels seus veïns i veïnes. Va ser la
14ena seu constuïda en tot Espanya. Fins al moment de la seua fundació només 13
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Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Municipal de Participación
Ciudadana, el Pleno del Ayuntamiento, haciendo uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 21 del Reglamento de honores y distinciones, ACUERDA:

ACTA DEL PLE

VISTO que la Alcaldía Presidencia, por decreto nº 876/2016, de 30 de marzo, resolvió
nombrar instructor del expediente al concejal delegado de Servicios Sociales, D.
Manuel Navarro Ruiz, y visto que el concejal indicado ha formulado propuesta de
concesión, a la vista de que han quedado acreditados fehacientemente en el
expediente los méritos que motivan la concesión del honor.
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Teniendo en cuenta que la propuesta se fundamenta en hechos concretos que
justifiquen méritos proporcionales a la importancia de la distinción cuya concesión se
pretende.
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ciutats de tot l'Estat tenien el seu local de Creu Roja, sent la de Borriana una de les
primeres a fundar-se fora de la capital de província.

Després d'unos mesos sense seu, en 1916 continua narrant Roca i Alcaide: «… Es va
instal·lar l'associació al C/San Rafael (avui C/Joaquim Costa) i va passar a finals de
l'any al C/Sant Joan. En 1918 es va instal·lar en una casa del C/Sant Agustí, on va
estar dos anys, al final dels quals es va traslladar al C/Major, fins que va passar en
1927 a la casa que avui ocupa al C/Sant Vicent» (narra l'historiador). Com també
narra, en 1918, en plena epidèmia gripal, van morir les dues primeres víctimes
voluntaris de Creu Roja en prestar els seus serveis sanitaris als nombrosos pacients
que van requerir els seus serveis. Aquests dos voluntaris (Sr. José Fenollosa i Sr.
Manuel Nebot) tots dos practicants de Borriana. L'Assemblea suprema de Creu Roja
Espanyola els va concedir la Medalla d'Honor de la institució. Amb l'objectiu de
recaptar fons, en 1919 va crear la Festa de la Flor, en la qual va haber-hi música,
teatre, poesia, monòlegs, i una infinitat d'actuacions que van agradar a la
concurrència. En 1921 la Creu Roja de Borriana va rebre la primera ajuda del
consistori, amb una dotació de 500 pessetes, quantitat que es va incrementar dos anys
després fins a arribar a les 1.500 pessetes anuals. Els membres de la Creu Roja de
Borriana van participar activament en el salvament de la tripulació del vapor Salvora,
que es va saldar amb cinc ferits greus, després d'una explosió registrada en les seues
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Posteriorment s'ha constituit els comités locals, presidits per coneguts ciutadans, com
Evaristo Monraval, Manel Vila Vicent, Vicente Renau, José García Santolalia, Vicente
Torres, Jaime Petit, Sayah Freid, i actualment José Manuel Barberá.
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Entre 1912 i 1918 Borriana va viure un esdeveniment singular que li va permetre
canalitzar una part molt important de la seua solidaritat, a través d'una institució que es
va crear a la població al setembre de 1915, la Creu Roja de Borriana, la qual va nàixer
sense domicili fix, gràcies a aquella primera junta oficial, que va estar constituïda pel
senyor president, Sr. Vicent Tejedo; el vice-president i primer cap d'ambulàncies, Sr.
Modesto Marín Navarro; el secretari, el Sr. Tomás de San José; tresorer, Sr. Francisco
Monsonís Enrique; comptador, Sr. José Martínez; i com a vocals, Sr. Jaime Górriz i el
Sr. Tomás Fandos; y com a segon cap d'ambulància, Sr. Evaristo Monrabal. Va ser
primer cap honorari.

ACTA DEL PLE

Narra textualment Francesc Roca i Alcaide, en la seua Història de Borriana, davant la
catàstrofe de Vila-real, que va patir el 28 de maig de 1912 (cite): «… L'ajuntament de
Borriana, en vista de la catàstrofe de Vila-real, cremant-se el cinema el dia d'ahir,
acorda manifestar el seu sentiment i assistir en corporació i amb la música a
l'enterrament de les víctimes per a les famílies, de les quals s'obri una subscripció.
També va mostrar Borriana el seu dolor i afecte cap a Castelló, prenent
l'ajuntament el 18 de novembre de 1918 acord d'assistir a l'enterrament dels xiquets
víctimes de la catàstrofe al cinema La Paz, el dia anterior a la consequència de una
falsa alarma.
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màquines enfront de la costa de Borriana. En 1926, Creu Roja de Borriana va crear el
menjador social i rober escolar que sostenia 48 xiquets, orfes abandonats fills de pares
pobres. Al 1930 es va crear el grup juvenil de la Creu Roja, al capdavant del qual
estava el seu fundador, Sr. José Donet.

En els cents anys de serveis a Borriana, moltes han sigut les actuacions en l'àmbit
local a de Creu Roja Espanyola de Borriana. En els esdeveniments esportius i socials,
l'afluència pública que requerien dispositius preventius, com ara a les Festes de les
Falles, Festes de La Misericòrdia, campionats de futbol, concerts, platges,
mascletades, castells de focs artificials, festes taurines, i tots aquells actes públics que
han requerit dels seus serveis.
Al juliol de l'any 2000, la penya ciclista Sant Blai va concedir a Creu Roja de Borriana
una placa d'agraïment en la seua col·laboració en les clàssiques internacionals Jaime
Chicharro. L'any 2003 el magnífic ajuntament de Borriana, a petició del servei
municipal d'esports, va concedir una menció especial a Creu Roja Borriana en la Gala
de l'Esport.
Cal recordar en 1989, el Sr. Roberto Enguídanos Melchor, voluntari de Creu Roja
Espanyola, en la processó de la Mare de Déu del Carmen del port de Borriana, va patir
cremades en el quaranta-cinc per cent del seus cos, en abalançar-se al sòl de la barca
sobre els paquets de focs artificials, a fi d'evitar que explotaren els coets que s'havien
encés accidentalment, i amb això evitar mals majors a la comitiva oficial de les festes,
composta d'unes vuitanta persones que navegaven portant la Mare de Déu del
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A València, a la riuada de 1957; a la comarca de la Ribera, amb el motiu en 1982 de la
pantanada de Tous; al terratrèmol de Llorca, en 2011; als incendis de l'Alt Palància, on
van intervindre en Sot de Ferrer, a Suevar i Soneja, on en 2009 van evacuar 160 veïns
de Sogorb; en 2012 es va declarar un incendi a Andilla, que va afectar les províncies
de Castelló i València; i va ser a Vila-Marxant i a Villar on es van desplaçar els
voluntaris de Creu Roja Borriana. I no cal dir-ho, en altres situacions en què en
poblacions veïnes han requerit el seu suport; com les riuades de Nules a l'any 2000,
2004, 2009.

ACTA DEL PLE

En 1965, fruit de la inestimable col·laboració existent entre la institució i altres
estaments de la població, es va aconseguir la primera ambulància de les tres que la
Caixa Rural Sant Josep va donar a la Creu Roja, per tal de millorar les atencions
sanitàries de la població. La Borriana solidària que centenars de persones han lluit al
pit en forma de creu roja està present en innumerables punts de la nostra geografia.
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Creu Roja sempre va estar present en la societat borrianenca, per més turbulents que
foren els temps. I ja en la dècada dels 50, va col·laborar de forma extraordinària amb
els afectats de la riuada de València, i va ajudar en gran manera moltes famílies durant
les gelades dels anys 40.
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Carmen, en la barca Germans Borja del port de Borriana. Aquest fet va tindre una
repercussió en tots els mitjans de comunicació.

La Creu Roja de Borriana desenvolupa tota una activitat social a través de persones
sense interessos econòmics, en l'activitat voluntària que desenvolupen; on els
voluntaris, els quals dediquen el seu temps, generositat, esforç personal a la seua
formació a fi d'atendre de la millor manera possible els seus veïns. Els socis de la Creu
Roja, així com institucions locals, comerços, empreses i particulars, són el col·lectiu
que amb les seues aportacions econòmiques permeten que els voluntaris puguen
exercir la seua voluntat en benefici dels més vulnerables.
La labor de la Creu Roja s'ha assimilat a la labor de socors i emergències en
catàstrofes, i a la utilització d'ambulàncies tant per situacions normals com a
emergències. Actualment, i com a conseqüència de la tremenda crisi econòmica que
ha assolat el món (també la ciutat de Borriana), la Creu Roja ha actualitzat els seus
serveis de voluntariat, estant al costat dels més perjudicats. Ajudes socials en
col·laboració amb serveis socials, per a atendre casos de pobresa energètica; ajuda
alimentària; pagaments de farmàcia; i lloguers; pagaments de factures de llibres i
material escolar; serveis d'oncologia gratuïts per a persones sense recursos
econòmics; acompanyament a persones discapacitades; acompanyament i tallers de
gent gran; alfabetització i suport escolar a menors, amb les classe de repàs i tallers per
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Al 2015, amb motiu de les inundacions de la platja de Borriana que van afectar
dramàticament els residents de Arenal Sound, Creu Roja va donar assistència a més
de 1.800 joves per la catàstrofe. Al setembre de 2015, i amb motiu del centenari
d'aquesta institució a Borriana, la policia local va instar el magnífic ajuntament de
Borriana a la concessió del títol de Ciutadà Exemplar de l'Any, per la seua contínua
col·laboració. La Creu Roja Borriana està nodrida d'amplis col·lectius socials, amb
persones usuàries o necessitades com per a tots aquells que serveixen la institució en
la seua condició de voluntari o soci.

ACTA DEL PLE

En 2014 les inundacions de Sant Gregori van provocar que els residents més
desfavorits de Borriana patiren les conseqüències de l'aigua, i va ser necessari
l'actuació dels voluntaris de Creu Roja de Borriana, juntament amb policia local,
protecció civil.
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Al setembre de 2009, la seua actuació en les inundacions del port de Borriana va ser
agraïda pel llavors alcalde, Sr. José Ramón Calpe Saera, en una carta adreçada al
President de la Creu Roja de Borriana, que textualment deia: «Amb aquestes línies vull
mostrar la meua gratitud per les labors que els voluntaris de Creu Roja Borriana han
realitzat en les tasques de rescat, i per combatre les terribles inundacions que han
afectat ell nostre municipi. Pregue que faça extensiu aquest agraïment a cada un dels
voluntaris d'aquests treballs.»
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a formació i oci; assistència continuada en els assentaments de Sant Gregori; i
informació, formació i tallers per a l'ocupació.

Des de valors de la Creu Roja, com són: humanitat, imparcialitat, neutralitat,
independència, unitat, universalitat i caràcter voluntari, es pretén servir a la societat.
Sí, a més, l'ajuntament ha col·laborat braç a braç amb la Creu Roja, moltes vegades
els mèrits s'acreixen amb les dues parts. De segur que la Creu Roja de Borriana avui
se sent contenta i satisfeta, perquè té un passat que l'honra, un present que ho
reafirma, i un futur complex, en què intentarà solucionar els problemes, els reptes, que
aquesta complexa societat li plantejarà cada dia. Moltes gràcies i enhorabona!»
A continuación interviene D. José Manuel Barberá, en calidad de presidente de Cruz
Roja – Asamblea de Borriana, quien pronuncia discurso del siguiente tenor literal:
Sr. Barberá: «Ilustrísima Sra. Alcaldesa, miembros de la corporación municipal,
Fallera Mayor de Borriana, Fallera Infantil de Borriana, Capitán de la Guardia Civil,
Presidente de la Caja Rural Sant Josep, compañeros y compañeras, señoras y
señores… En nombre de todos los miembros que formamos parte del Comité Local
de Cruz Roja Española de Borriana, de todos y cada uno de los voluntarios
pertenecientes a la Asamblea Local de Cruz Roja Española de Borriana, doy las
gracias por esta distinción que nos ha concedido toda la ciudadanía de Borriana, tan
dignamente representada en este acto, tanto por la corporación municipal como por su
alcaldesa, Doña M.ª Josep Safont, miembro voluntario también de Cruz Roja.
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Molta ha sigut la solidaritat i compromís dels membres de Creu Roja Borriana, que li
han valgut mèrits més que sobrats per a rebre qualsevol reconeixement social, però si
aquest reconeixement ve donat de l'ajuntament, la seua alegria és encara més gran,
perquè en aquesta situació es recull la pluralitat de la societat, les diferents
sensibilitats, i les maneres d'atendre una ciutat.

ACTA DEL PLE

Moltes són les persones que tenen records del seu passat per Creu Roja de Borriana,
per necessitat, per voluntarietat, per haver realitzat el servei militar substitutori, per
haver-los necessitat un dia en la mar, un dia de concert, en un concurs de paelles, o
simplement per haver visitat un amic que estava de socorrista a la platja, o perquè la
pertinença familiar a aquesta prestigiosa institució social, ha sembrat en molts una
llavor de solidaritat, que posteriorment ha sobrevingut en comportaments socials i
solidaris amb algun sector de la població.

Número : 2016-0018 Data : 15/06/2017

Són els residents en aquesta ciutat els que s'han beneficiat dels seus serveis: malalts,
discapacitats, i moltes altres persones, que han tingut una necessitat d'acudir a Creu
Roja Borriana, per tal de buscar una solució al seu problema personal; problema que
en major o menor mesura s'haurà solucionat, o almenys s'haurà paliat la necessitat del
seu requeriment.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

Hoy celebramos el Día de la Comunitat Valenciana. Es para nosotros un día feliz; un
día que recordaremos siempre; un día en que nos sentimos más cerca de nuestros
ciudadanos. Y hoy también es el día en que recibimos la Medalla de Oro de la Ciudad.
Recibimos al mismo tiempo un llamamiento para seguir con nuestra acción voluntaria;
para seguir cada vez más cerca de las personas.»

3.- CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Alcaldesa interviene pronunciando un discurso del siguiente tenor literal:
Sra. Alcaldesa: “Bon dia a tots i a totes.
Si hi ha un autor valencià que s’ha convertit en un referent per a poetes posteriors ha
estat, sens dubte Ausiàs March.
De tots és conegut el poema amb què vull encetar el meu parlament:
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En enero de 1916 se formó la primera junta directiva de Cruz Roja Española en
Borriana; aunque la calidad corresponde a un comité local. Y esto fue el resultado de
su fundación en 1915 (concretamente en septiembre de 1915). ¡Cien años ya! ¡Cien
años ininterrumpidos de acción voluntaria de Cruz Roja Española en Borriana! ¡Cien
años luchando para paliar las necesidades de nuestros conciudadanos, codo a codo
con nuestras autoridades locales! ¡Cien años en los que no faltaron acciones heroicas;
unas veces con final trágico, como ocurrió con nuestros compañeros Fenollosa y
Nebot, en 1918, la Asamblea Suprema de Cruz Roja Española les concedió la Medalla
de Oro de la institución a título póstumo. Y otras muchas veces, con un final feliz;
como ocurrió también con nuestro compañero Roberto Enguídanos. Cien años,
actuando unas veces y cooperando otras, allá donde nos han necesitado: en nuestra
ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, y fuera de él.
Aún no hace dos días, hicimos una marcha de antorchas (dentro de los actos para
celebrar nuestro centenario), significando en ella por un lado el encuentro de la
marcha de antorchas de Solferino, considerado el primer acto de ayuda humanitaria
realizado por nuestro fundador, D. Henri Dunant. Al mismo tiempo, la luz, la luz que
nos guía, nos alumbra, nos hermana, que mantiene vivos en nosotros los siete
principios de Cruz Roja: humanidad, neutralidad, imparcialidad, universalidad, unidad,
voluntariedad e independencia.

ACTA DEL PLE

Hoy nuestro pensamiento y recuerdo más íntimo está dirigido a los centenares y
centenares de voluntarios, socios y cooperantes de Cruz Roja, que en Borriana han
desarrollado su actividad voluntaria a lo largo de estos 100 años. A ellos, a su
dedicación siempre desinteresada, a su tenacidad en el trabajo bien realizado, a su
vocación en la ayuda a las personas más vulnerables, y a su capacidad de adaptarse
a los tiempos, debemos sin duda el reconocimiento que hoy recibimos del Magnífico
Ayuntamiento de Borriana.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d'ells veig armar:
xaloc, llevant, los deuen subvenir,
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tramuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.
Es tracta de la manifestació d’un desig d’un futur venturós que, en un dia tan
important com aquest, volem fer també nostre.

Ens sentim identificats amb una història que ens uneix com a poble, i que simbolitzen
Jaume I i tot el que ell significa: les lleis (els furs) i els símbols (el penó de la conquesta
o la reial senyera).
Perquè som hereus orgullosos d’aquelles antigues corts forals valencianes que com ja
és ben conegut van mantenir la seua vigència fins al segle XVIII, i estaven formades
pels tres braços del poder medieval: l'eclesiàstic, el militar i el territorial, on es pot
reconéixer un primer intent de caminar cap al municipalisme que ens ha portat on
estem ara.
Dijous passat, a la sessió plenària ordinària celebrada en aquesta saló de plens, vam
aprovar per majoria adherir-nos al manifest proposat per l’Associació de Juristes
Valencians que començava recordant que des de 1707 estem sense dret civil valencià.
Des de Borriana, una vila reial que tenia un lloc reservat al Saló de Corts de València,
una ciutat que ha format una part essencial de la història i de la trajectòria cultural,
social, política o econòmica del nostre país, volem reivindicar que els ciutadans i les
ciutadanes no volem ser més que ningú però tampoc menys.
Si recordar la nostra història i les senyes d'identitat que ens defineixen com a poble és
prioritari no hem d’oblidar que la millor representació dels nostres conciutadans és,
sense cap dubte, la convivència democràtica. Una convivència que hem aconseguit
amb l'actitud i el treball diari de tots i de totes; dels que tenim responsabilitats
municipals, però també, i en una part ben important, de la ciutadania. Una ciutadania
compromesa, participativa, implicada, crítica i orgullosa de ser o de viure a Borriana.
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La commemoració d’una data tan significativa als nostres dies representa la unió, que
també a hores d’ara, és una realitat per als valencians i valencianes i, especialment
per a nosaltres, els borrianencs i les borrianenques.

ACTA DEL PLE

Amb la celebració de la data en què el rei Jaume I va entrar a la ciutat de València
l'any 1238 volem recordar que al segle XIII s’obria un camí que configuraria l'inici del
nostre poble valencià.
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Perquè avui, dia Nou d'Octubre, els valencians i les valencianes estem de festa gran.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

No podem oblidar els nostres orígens, però, a partir de la història passada, hem de
pensar sempre en tot allò que ha d’arribar, perquè el futur és una responsabilitat
compartida entre totes les persones que formem la nostra ciutat.
Evidentment, la responsabilitat de qui en aquesta ocasió estem representant-vos és
més gran, però no dubteu que estem fent i farem tot el que estiga en les nostres mans
per aconseguir uns objectius que ens hem compromés a complir.

La societat es troba en constant canvi, en l’àmbit social o econòmic, i l’obligació dels
que, a hores d’ara, som els vostres representants és anar adaptant els objectius a les
noves exigències, sempre de la mà i amb la col.laboració de la ciutadania.
Perquè som plenament conscients que la nostra estimada Borriana no és simplement
un referent geogràfic o històric. Borriana comença i acaba en cada persona que hi viu.
Hem de seguir recordant la nostra història , però pensant en el nostre futur, recordant i
aprenent alhora, perquè des de la diversitat s’arriba sempre a un enriquiment i des de
la convivència es poden aconseguir molts més beneficis que des de la crispació.

ACTA DEL PLE

L’actiu més valuós que tenim en l’actualitat sou tots vosaltres, la ciutadania, perquè
Borriana és molt més que història. Els veïns i veïnes de Borriana som oberts,
treballadors, estem preparats i il.lusionats per poder fer avançar la nostra societat
seguint les pautes que fan que els esforços hagen d’anar adaptant-se a les noves
exigències.
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Ja vaig dir l’any passat que ser i sentir-se valencians en l’any 2016 comença per ser i
sentir-se borrianencs. Som hereus d'uns homes i unes dones que han portat amb
orgull el nom de Borriana per tot el món, i sobretot al seu cor.

I la millor manera de seguir avançant és reconéixer que qui té tota la raó és,
únicament, la gent.
La nostra gent és la que conforma l’actiu més important que té Borriana. El conjunt de
testimonis que formen l'herència cultural d'una societat, com les tradicions, els
costums o l'art ha vingut sempre de la mà i del treball de persones emprenedores i
decidides.
Entre tots, majors i joves, homes o dones, amb idees o colors diferents, hem d’arribar
junts al port compartit d’un demà que, després de vèncer les dificultats que dia a dia
trobarem en la nostra vida, ha de ser, sense dubtar-ho, un poc millor.
I els que ara som els representants municipals dels nostres conciutadans tenim
l’obligació d’estar sempre ací, al vostre costat perquè no sols teniu el dret, sinó també
l’obligació, a exigir-nos un comportament que reforce eixa unió com a poble, més enllà
dels símbols, i que plantege i reivindique una col.laboració des de la responsabilitat i
des de l'esforç.
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Si hem avançat des d’aquell passat llunyà del segle XII, hem de ser, i ho som, capaços
de reflexionar per a construir junts un espai comú que ens permeta seguir avançant
com a poble.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

Sabem que la situació actual continua sent complicada, però, i a pesar de les
dificultats que ens envolten, ens comprometem a no deixar de lluitar per tot allò a què
teniu dret.
Després de tants anys d’experiència democràtica podem afirmar que ja som un poble
prou madur i per això estem convençuts que podrem aconseguir-ho.

I per acabar, sols em resta felicitar els borrianencs i les borrianenques que avui, dia
Nou d'Octubre, com la resta de pobles valencians, celebrem el nostre dia.
Moltes felicitats a tots i a totes!
I visca Borriana!»
Y sin más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 11 horas y 55
minutos, de la cual, como Secretaria, doy fe, y para que conste extiendo la presente
acta que firmo junto con el Sr. Alcalde.
La Secretaria
Documento firmado electrónicamente al margen
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La Alcaldesa

ACTA DEL PLE

I enhorabona, d’una manera ben especial a l’Assemblea Local de Creu Roja. Aquesta
medalla d’or és un reconeixement públic de tot allò que heu fet en aquestos cent anys
per la gent que més ho necessitava. Moltes gràcies al socis i sòcies de l’entitat i als
voluntaris i voluntàries. Sou el patrimoni més important de Creu Roja Borriana. Sense
vosaltres no s’haguera pogut arribar ací. Enhorabona al Comité Local que, encapçalat
pel seu actual president, Manolo Barberá continua el camí que es va començar fa un
segle.
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Enhorabona a Miguel Ferris Ortega i Bautista Sanz Blasco per haver arribat a eixa
etapa de la vida que obre un futur jubilós ben guanyat després de tants anys de
dedicació i de treball. Moltes gràcies per tot i moltes felicitats.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 9 D'OCTUBRE DE 2016
A la ciutat de Borriana, el 9 d'octubre de 2016, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general, Sra.
Iluminada Blay Fornas, els senyors i senyores següents,

ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
La Sra. presidenta declara oberta la sessió, en primera convocatòria, quan són les 11
hores i 15 minuts i es passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en
l'ordre del dia.

1.- ENTREGA DE LA INSÍGNIA D'OR DE LA CIUTAT DE BORRIANA A SR. MIGUEL
FERRIS ORTEGA I A SR. BAUTISTA SANZ BLASCO, FUNCIONARIS D'AQUEST
MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE BORRIANA, JUBILATS DURANT L'ANY 2016
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REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
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TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

ACTA DEL PLE

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

Intervé Sr. Javier Gual Rosell, que pronuncia discurs del següent tenor literal:
Sr. Gual: “Il·lustríssima Sra. alcaldessa, membres de la corporació municipal, membres de
Creu Roja – Assemblea Local de Borriana, treballadors d'aquesta casa que avui celebreu
la vostra jubilació, amigues i amics, molt bon dia.

Més avant, Bautista Sanz, fruit del seu bon fer, per resolució de la Comissió de Govern de
29 d'abril de 1998 va ser adscrit com a caporal de l’esmentat cos, coincidint amb el
nomenament del guarda major, Sr. Vicente Sorribes Martínez, lloc que posteriorment i per
resolució de la Comissió de Govern de 2 de gener de 2002 li va ser atorgat, i que ha
ocupat des d’aquella data i fins al 26 de maig de 2016, amb motiu de la seua jubilació.
És a dir, Batiste ha sigut el guarda major durant més de 14 anys. I la seua dedicació
pública i treball han durat no gens menys que tres dècades molt llargues. Tots aquests
anys l'han convertit en un bon expert del terme agrícola de la nostra volguda Borriana, que
molts volgueren i pocs poden atansar, un coneixement que sempre ha utilitzat en pro dels
altres, atenent els problemes dels llauradors amb una experiència i bon tarannà
indubtables, reveladors de la seua veritable vocació de servei públic i entrega als altres. En
el seu expedient no hi ha cap taca, tot el contrari.
És per això que per la seua vocació de servei, dedicació a la ciutadania de Borriana i
expedient irreprotxable, amb motiu de la seua jubilació, demane que s'acoste a l'estrada el
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El primer dels homenatjats és el Sr. Bautista Sanz Blasco, que va començar en 1972 el
seu treball públic, dins del cos de la guarderia rural de Borriana, un cos que ha atresorat un
coneixement mol valuós del terme municipal, i que ha auxiliat tantes i tantes voltes no sols
els veïns i llauradors, sinó també la guàrdia civil i la mateixa policia local. Sense anar més
lluny, fa pocs mesos, per exemple, evitant robatoris de tarongers entre moltes altres feines,
totes en pro dels altres. I malgrat que és un cos a extingir, mereix sens dubte un
reconeixement públic i fer tot el necessari per tal que el seu especial coneixement no es
perda.
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I és que aquest servei als altres, mai suficientment agraït, és l'esperit fonamental que mou
a totes i tots els treballadors d'aquesta Casa i les seues dependències externes, que, des
de molt diferents vessants però totes elles importants, s'esforcen per fer de la nostra
Borriana un lloc on viure i gaudir de la vida; perquè al cap i a la fi treballen per a Borriana i
per a les borrianenques i borrianencs, amb dedicació i entrega. Si el nostre ajuntament és
magnífic, ho és especialment per les persones que hi treballen i que li donen aquesta
categoria.

ACTA DEL PLE

Com ja és tradicional des de fa anys en aquest ajuntament, avui, 9 d'octubre, dia en què
celebrem la nostra identitat com a poble, com a valencians, la corporació municipal aprofita
tan solemne ocasió per a rebre homenatge i just reconeixement als funcionaris i empleats
públics municipals que durant el present exercici han passat a la situació de jubilats,
després d'haver dedicat una part important de les seues vides, esforços i servei als altres.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

Sr. Bautista Sanz Blasco, per rebre de mans de la Sra. alcaldessa la Insígnia d'Or de la
ciutat de Borriana, a la qual ha servit exemplarment, i que a través de la seua corporació el
felicita i li dóna les gràcies de cor pel seu treball, desitjant-li que gaudisca de la seua
merescuda jubilació. Enhorabona!"

2.- ENTREGA DE LA MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT DE BORRIANA A L'ASSEMBLEA
LOCAL DE CREU ROJA
La Sra. secretària dóna compte de l’acord del Ple ordinari de 28 de juliol de 2016, del
següent tenor literal:
“VISTA la proposta subscrita per diversos membres d'aquesta corporació, amb data
d’entrada en el Registre General de 9 de febrer de 2016, per la qual se sol·licita que s'inicie
el corresponent expedient tendent a la concessió de la medalla d'or de la ciutat de Borriana
a Creu Roja Espanyola – Assemblea Local de Borriana, i de conformitat amb el que
disposa el Reglament especial d'honors i distincions, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 134, de 7 de novembre de 1998.
VIST que l’esmentada proposta està subscrita per més d'onze regidors d'aquest
Ajuntament, que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
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Ara comença una nova etapa. En el seu expedient no hi ha cap taca, tot el contrari. És per
això que per la seua vocació de servei, dedicació a la ciutadania de Borriana i expedient
irreprotxable, amb motiu de la seua jubilació, demane que s'acoste a l'estrada el Sr. Miguel
Ángel Ferris Ortega, per rebre de mans de la Sra. alcaldessa la Insígnia d'Or de la ciutat
de Borriana, a la qual ha servit exemplarment, i que a través de la seua corporació el
felicita i li dóna les gràcies de cor pel seu treball, desitjant-li que gaudisca de la seua
merescuda jubilació. Enhorabona!"
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I en paraules dels seus mateixos companys, el Sr. Ferris ‘és un home complidor, bon
company, senzill, i a qui pots demanar un favor quan és necessari, perquè el fa’... El seu
servei públic ha durat més d'una dècada, i en un lloc especialment complex, on a més de
treball, es necessita òbviament un respecte i una sensibilitat molt especials. Perquè el
cementeri és un servei absolutament indispensable, i la seua cura no sempre es valora
com realment mereix, sobretot tenint en compte que obri les seues portes tots i cadascun
dels dies de l'any, siga quina siga la circumstància. Per això es necessita vocació de
servei, ser treballador i pacient, i sense cap dubte que el Sr. Ferris ho és, i ho ha demostrat
sempre, fins a la fi.

ACTA DEL PLE

Sr. Gual: "El segon treballador públic és Sr. Miguel Ángel Ferris Ortega. Va ser nomenat
funcionari interí per resolució de la Comissió de Govern de 10 de febrer de 2003,
incorporant-se com a peó del Cementeri Municipal, treball que ha exercit i que des d'aquell
moment sols s'ha vist interromput per coses del cor. I així i tot, encara va tornar al seu
treball mentre li ha sigut possible, fins al 26 de maig de 2016.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

corporació.
Tenint en compte que la proposta es fonamenta en fets concrets que justifiquen mèrits
proporcionals a la importància de la distinció la concessió de la qual es pretén.

I de conformitat amb el dictamen de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana, el
Ple de l'Ajuntament, fent ús de les atribucions conferides per l'article 21 del Reglament
d'honors i distincions, ACORDA:

Segon - Notificar el present acord a Creu Roja Espanyola - Assemblea Local de Borriana, a
l'instructor de l'expedient i a l'Alcaldia Presidència, als efectes oportuns.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Secció IV, als efectes oportuns.
Quart.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló de la
Plana, en el termini de dos mesos a partir de la notificació del present acord.
Alternativament i potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant del Ple de
l'Ajuntament, en el termini d'un mes des de l’esmentada notificació.”

ACTA DEL PLE

Primer.- Concedir la medalla d'or de la ciutat de Borriana a Creu Roja Espanyola –
Assemblea Local de Borriana.

Número : 2016-0018 Data : 15/06/2017

VIST que l'Alcaldia Presidència, per decret núm. 876/2016, de 30 de març, va resoldre
nomenar instructor de l'expedient el regidor delegat de Serveis Socials, Sr. Manuel Navarro
Ruiz, i vist que el regidor indicat ha formulat proposta de concessió, a la vista que han
quedat acreditats fefaentment en l'expedient els mèrits que motiven la concessió de
l'honor.

Sr. Navarro: “La història dels pobles s'escriu quan la solidaritat es troba a flor de pell entre
els seus ciutadans. Borriana és un clar exemple de col·laboració entre la seua gent i el seu
Ajuntament. Sense remuntar-nos a temps llunyans de la història de la nostra ciutat, es
poden llegir fets memorables que destaquen aquesta virtut dels habitants d'aquesta terra.
Així ocorre amb la fundació de la Creu Roja a Borriana, com a vehicle de canalització de
les inquietuds solidàries dels seus veïns i veïnes, que va ser la catorzena seu constituïda
en tot Espanya. Fins al moment de la seua fundació, només tretze ciutats de tot l'Estat
tenien seu local de Creu Roja, sent la de Borriana una de les primeres a fundar-se fora de
les capitals de província.
Narra textualment Francesc Roca i Alcaide, en la seua Historia de Burriana, que, davant de
la catàstrofe que Vila-real va patir el 28 de maig de 1912 (cite), ‘l'Ajuntament de Borriana,
en vista de la catàstrofe de Vila-real, cremant-se el cinema el dia d'ahir, acorda manifestar
el seu sentiment i assistir en corporació i amb la música a l'enterrament de les víctimes,
per a les famílies de les quals s'obri una subscripció’.
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A continuació, intervé el Sr. Navarro, que pronuncia discurs del següent tenor literal:

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

Després d'uns mesos sense seu, ‘en 1916’, continua narrant Roca i Alcaide, ‘es va
instal·lar l'associació al carrer de Sant Rafael (avui Joaquim Costa) i va passar a final de
l'any al carrer de Sant Joan. En 1918 es va instal·lar en una casa del carrer de Sant Agustí,
on va estar dos anys, al final dels quals es va traslladar al carrer Major, fins que va passar
en 1927 a la casa que avui ocupa al carrer de Sant Vicent ’, narra l'historiador. Com també
narra que, en 1918, en plena epidèmia gripal, van morir les dues primeres víctimes
voluntàries de Creu Roja en prestar els seus serveis sanitaris als nombrosos pacients que
van requerir els seus serveis. A aquests dos voluntaris, Sr. José Fenollosa i Sr. Manuel
Nebot, tots dos practicants de Borriana, l'Assemblea Suprema de Creu Roja Espanyola els
va concedir la medalla d'or de la institució.
Amb l'objectiu de recaptar fons, en 1919, van crear la Festa de la Flor, en la qual va
haver-hi música, teatre, poesia, monòlegs i una infinitat d'actuacions que van agradar a la
concurrència. En 1921, la Creu Roja de Borriana va rebre la primera ajuda del consistori
amb una dotació de 500 pessetes, quantitat que es va incrementar, dos anys després, fins
a arribar a 1.500 pessetes anuals. Els membres de la Creu Roja de Borriana van participar
activament en el salvament de la tripulació del vapor Salvora, que es va saldar amb cinc
ferits greus després d'una explosió registrada a les seues màquines enfront de la costa de
Borriana. En 1926, la Creu Roja de Borriana va crear el menjador social i el rober escolar
que sostenia 48 xiquets d'ambdós sexes, orfes, abandonats o fills de pares pobres. En
1930 es va crear el grup juvenil de la Creu Roja, al capdavant del qual va estar el seu
fundador, Sr. José Donet.
Creu Roja sempre va estar present en la societat borrianenca, per més turbulents que
foren els temps. I ja en la dècada dels cinquanta, va col·laborar de forma extraordinària
amb els afectats de la riuada de València, i va ajudar en gran manera moltes famílies
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Posteriorment, s'han constituït els comités locals, presidits per coneguts ciutadans com
Evaristo Monraval, Manés Vila Vicent, Vicente Renau, José Garcia Santolalia, Vicente
Torres, Jaime Petit, Sayah Freid i, en l'actualitat, José Manuel Barberá.

ACTA DEL PLE

Entre 1912 i 1918, Borriana va viure un esdeveniment singular que li va permetre
canalitzar una part molt important de la seua solidaritat, a través d'una institució que es va
crear a la població al setembre de 1915, la Creu Roja de Borriana, la qual va nàixer, sense
domicili fix, gràcies a aquella primera junta oficial que estava constituïda pel senyor
president, Sr. Vicent Tejedo; el vicepresident i primer cap d'ambulàncies, Sr. Modesto
Marín Navarro; el secretari, el Sr. Tomás de San José; tresorer, Sr. Francisco Monsonís
Enrique; comptador, Sr. José Martínez; i com a vocals, Sr. Jaime Górriz i el Sr. Tomás
Fandos; i com a segon cap d'ambulància, Sr. Evaristo Monraval, que va ser primer cap
honorari.

Número : 2016-0018 Data : 15/06/2017

‘També va mostrar Borriana el seu dolor i afecte cap a Castelló prenent l'Ajuntament, el 18
de novembre de 1918, l'acord d'assistir a l'enterrament dels xiquets víctimes de la
catàstrofe al cinema La Paz el dia anterior a conseqüència d'una falsa alarma.’

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

durant les gelades dels anys quaranta.

Al juliol de l'any 2000, la penya ciclista Sant Blai va concedir a Creu Roja de Borriana una
placa en agraïment per la seua col·laboració en les clàssiques internacionals Jaime
Chicharro. L'any 2003, el Magnífic Ajuntament de Borriana, a petició del Servei Municipal
d'Esports, va concedir una menció especial a Creu Roja Borriana en la Gala de l'Esport.
Cal recordar que en 1989, el Sr. Roberto Enguídanos Melchor, voluntari de Creu Roja
Espanyola, en la processó de la Mare de Déu del Carme del Port de Borriana, va patir
cremades en el 45% del cos, en abalançar-se al sòl de la barca sobre els paquets de focs
artificials a fi d'evitar que explotaren els coets que s'havien encés accidentalment, i amb
això va evitar mals majors a la comitiva oficial de les festes, composta d'unes vuitanta
persones que navegaven portant la Mare de Déu del Carme en la barca Germans Borja del
Port de Borriana. Aquest fet va tenir gran repercussió en tots els mitjans de comunicació.
Al setembre de 2009, la seua actuació en les inundacions al Port de Borriana va ser
agraïda pel llavors alcalde, Sr. José Ramón Calpe Saera, en una carta adreçada al
president de Creu Roja de Borriana que textualment deia: ‘Amb aquestes línies vull
mostrar el meu agraïment per les labors que els voluntaris de la Creu Roja de Borriana han
realitzat en les tasques de rescat i per combatre les terribles inundacions, que han afectat
el nostre municipi; pregue que faça extensiu aquest agraïment a cada un dels voluntaris
que han col·laborat en aquests treballs’.
En 2014, les inundacions de Sant Gregori van provocar que els residents més desfavorits
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En els cent anys de servei a Borriana, moltes han sigut les actuacions en l'àmbit local de
Creu Roja Espanyola de Borriana, en els esdeveniments esportius i socials d'afluència
pública que requerien dispositius preventius, com ara les festes de Falles, festes de la
Misericòrdia, campionats de futbol, concerts, platges, mascletades, castells de focs
artificials, festes taurines i tots aquells actes públics que han requerit els seus serveis.

ACTA DEL PLE

La Borriana solidària que centenars de persones han lluït al pit, en forma de Creu Roja, ha
estat present en innumerables punts de la nostra geografia: a València amb la riuada de
1957; a la comarca de la Ribera amb motiu en 1982 de la pantanada de Tous; al
terratrèmol de Llorca, en 2011; als incendis de l'Alt Palància, on van intervenir a Sot de
Ferrer, Assuévar i Soneja, d'on, en 2009, es van evacuar uns 860 veïns a Sogorb; en 2012
es va declarar un incendi a Andilla que va afectar les províncies de Castelló i València, i va
ser a Vilamarxant i al Villar on es van desplaçar voluntaris de Borriana; i, no cal dir-ho, en
altres situacions en què poblacions veïnes han requerit el seu suport, com les riuades de
Nules dels anys 2000, 2004 i 2009.
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En 1965, fruit de la inestimable col·laboració existent entre la institució i altres estaments
de la població, es va aconseguir la primera ambulància, de les tres ambulàncies que la
Caixa Rural Sant Josep de Borriana va donar a la Creu Roja per tal de millorar les
atencions sanitàries de la població.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

de Borriana patiren les conseqüències de l'aigua, i va ser necessària l'actuació de
voluntaris de Creu Roja de Borriana, juntament amb la Policia Local i Protecció Civil.

Són els residents en aquesta ciutat els que s'han beneficiat dels seus serveis. Malalts,
discapacitats i moltes altres persones que han tingut una necessitat han acudit a la Creu
Roja de Borriana per tal de buscar una solució al seu problema personal, problema que en
major o menor mesura s'haurà solucionat o, almenys, s'haurà pal·liat la necessitat del seu
requeriment.
Moltes són les persones que tenen records del seu pas per la Creu Roja de Borriana. Per
necessitat, per voluntarietat, per haver realitzat el servei militar substitutori, per haver-los
necessitat un dia en el mar, o un dia de concert, o en un concurs de paelles, o simplement
perquè han visitat un amic que estava de socorrista a la platja, o perquè la pertinença
familiar a aquesta prestigiosa institució social ha sembrat en molts una llavor de solidaritat
que posteriorment ha sobrevingut en comportaments socials i solidaris amb alguns sectors
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La labor de la Creu Roja s'ha assimilat a la labor de socors i emergències en les
catàstrofes i a la utilització de les ambulàncies tant en situacions normals com
d'emergències. Actualment, i com a conseqüència de la tremenda crisi econòmica que ha
assolat el món, i també la ciutat de Borriana, la Creu Roja ha actualitzat els seus serveis
de voluntariat, estant al costat dels més perjudicats. Ajudes socials en col·laboració amb
els Serveis Socials per a atendre casos de pobresa energètica; ajuda alimentària;
pagaments de farmàcia i lloguers; pagaments de factures de llibres i material escolar;
serveis d'odontologia gratuïts per a persones sense recursos econòmics; acompanyament
a persones discapacitades; acompanyament i tallers de gent gran; alfabetització i suport
escolar a menors, amb classes de repàs i tallers per a formació i oci; assistència
continuada en els assentaments de Sant Gregori; informació, formació i tallers per a
l'ocupació.
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La Creu Roja de Borriana desenvolupa tota la seua activitat social a través de persones
sense interessos econòmics en l'activitat voluntària que desenvolupen. Són els voluntaris,
els quals dediquen el seu temps, generositat i esforç personal a la seua formació a fi
d'atendre de la millor manera possible els seus veïns. Els socis de la Creu Roja, així com
institucions locals, comerços, empreses i particulars, són el col·lectiu que amb les seues
aportacions econòmiques permeten que els voluntaris puguen exercir la seua activitat en
benefici dels més vulnerables.

ACTA DEL PLE

En 2015, amb motiu de les inundacions a la platja de Borriana, que van afectar
dramàticament els residents de l'Arenal Sound, Creu Roja Local va donar assistència a
més de 1.800 joves afectats per la catàstrofe. Al setembre de 2015, i amb motiu del
centenari d'aquesta institució a Borriana, la Policia Local va instar el Magnífic Ajuntament
de Borriana a la concessió del títol de Ciutadà Exemplar de l'any, per la seua contínua
col·laboració. La Creu Roja de Borriana està nodrida d'amplis col·lectius socials, tant per
les persones usuàries o necessitades, com per tots aquells que serveixen la institució en la
seua condició de voluntari o de soci.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

de la població.

Sr. Barberá: "Excel·lentíssima Sra. alcaldessa, membres de la corporació municipal,
fallera major de Borriana, fallera infantil de Borriana, capità de la Guàrdia Civil, president
de la Caixa Rural Sant Josep, companys i companyes, senyores i senyors… En nom de
tots els membres que formem part del Comité Local de Creu Roja Espanyola de Borriana,
de tots i cada un dels voluntaris pertanyents a l'Assemblea Local de Creu Roja Espanyola
de Borriana, done les gràcies per aquesta distinció que ens ha concedit tota la ciutadania
de Borriana, tan dignament representada en aquest acte, tant per la corporació municipal
com per la seua alcaldessa, Sra. M. Josep Safont, membre voluntari també de Creu Roja.
Avui el nostre pensament i record més íntim està dirigit als centenars i centenars de
voluntaris, socis i cooperants de Creu Roja, que a Borriana han desenvolupat la seua
activitat voluntària al llarg d'aquests 100 anys. A ells, a la seua dedicació sempre
desinteressada, a la seua tenacitat en el treball ben realitzat, a la seua vocació en l'ajuda a
les persones més vulnerables, i a la seua capacitat d'adaptar-se als temps, devem sens
dubte el reconeixement que avui rebem del Magnífic Ajuntament de Borriana.
Al gener de 1916 es va formar la primera junta directiva de Creu Roja Espanyola a
Borriana; encara que la qualitat correspon a un comité local. I açò va ser el resultat de la
seua fundació en 1915 (concretament al setembre de 1915). Cent anys ja! Cent anys
ininterromputs d'acció voluntària de Creu Roja Espanyola a Borriana! Cent anys lluitant per
pal·liar les necessitats dels nostres conciutadans, braç a braç amb les nostres autoritats
locals! Cent anys en què no van faltar accions heroiques; unes vegades amb final tràgic,
com va ocórrer amb els nostres companys Fenollosa i Nebot, en 1918, l'Assemblea
Suprema de Creu Roja Espanyola els va concedir la Medalla d'Or de la institució a títol
pòstum. I moltes altres vegades, amb un final feliç; com va ocórrer també amb el nostre
company Roberto Enguídanos. Cent anys, actuant unes vegades i cooperant altres, allà on
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A continuació intervé Sr. José Manuel Barberá, en qualitat de president de Creu Roja –
Assemblea de Borriana, que pronuncia discurs del següent tenor literal:

ACTA DEL PLE

Des de valors de la Creu Roja, com són: humanitat, imparcialitat, neutralitat,
independència, unitat, universalitat i caràcter voluntari, es pretén servir la societat. Si, a
més, l'Ajuntament ha col·laborat braç a braç amb la Creu Roja moltes vegades, els mèrits
s'acreixen per ambdues parts. De segur que la Creu Roja de Borriana avui se sent
contenta i satisfeta perquè té un passat que l'honra, un present que ho reafirma i un futur
complex en què intentarà solucionar els problemes i reptes que aquesta complexa societat
li plantejarà cada dia. Moltes gràcies i enhorabona!"

Número : 2016-0018 Data : 15/06/2017

Molta ha sigut la solidaritat i compromís dels membres de la Creu Roja de Borriana que li
han valgut mèrits més que sobrats per a rebre qualsevol reconeixement social, però si
aquest reconeixement ve donat per l'Ajuntament, la seua alegria és encara més gran,
perquè en aquesta institució es recull la pluralitat de la societat, les diferents sensibilitats i
maneres d'entendre una ciutat.

Magnífic Ajuntament de Borriana
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ens han necessitat: a la nostra ciutat, a la nostra província, al nostre país i fora.

L'alcaldessa intervé pronunciant un discurs del següent tenor literal:
Sra. alcaldessa: “Bon dia a tots i a totes.
Si hi ha un autor valencià que s’ha convertit en un referent per a poetes posteriors ha estat,
sens dubte, Ausiàs March.
De tots és conegut el poema amb què vull encetar el meu parlament:
Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d'ells veig armar:
xaloc, llevant, los deuen subvenir,
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tramuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.
Es tracta de la manifestació d’un desig d’un futur venturós que, en un dia tan important
com aquest, volem fer també nostre.
Perquè avui, dia Nou d'Octubre, els valencians i les valencianes estem de festa gran.
Amb la celebració de la data en què el rei Jaume I va entrar a la ciutat de València l'any
1238 volem recordar que al segle XIII s’obria un camí que configuraria l'inici del nostre
poble valencià.

ACTA DEL PLE

3.- COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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Avui celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. És per a nosaltres un dia feliç; un dia
que recordarem sempre; un dia en què ens sentim més prop dels nostres ciutadans. I avui
també és el dia en què rebem la Medalla d'Or de la ciutat. Rebem al mateix temps una
crida per a seguir amb la nostra acció voluntària; per a seguir cada vegada més prop de
les persones."

Número : 2016-0018 Data : 15/06/2017

Encara no fa dos dies, vam fer una marxa de torxes (dins dels actes per a celebrar el
nostre centenari), significant en aquesta per un costat la trobada de la marxa de torxes de
Solferino, considerat el primer acte d'ajuda humanitària realitzat pel nostre fundador, Sr.
Henri Dunant. Al mateix temps, la llum, la llum que ens guia, ens il·lumina, ens agermana,
que manté vius en nosaltres els set principis de Creu Roja: humanitat, neutralitat,
imparcialitat, universalitat, unitat, voluntarietat i independència.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

La commemoració d’una data tan significativa als nostres dies representa la unió, que
també a hores d’ara és una realitat per als valencians i valencianes i, especialment per a
nosaltres, els borrianencs i les borrianenques.
Ens sentim identificats amb una història que ens uneix com a poble, i que simbolitzen
Jaume I i tot el que ell significa: les lleis (els furs) i els símbols (el penó de la conquesta o
la reial senyera).

Si recordar la nostra història i les senyes d'identitat que ens defineixen com a poble és
prioritari, no hem d’oblidar que la millor representació dels nostres conciutadans és, sense
cap dubte, la convivència democràtica. Una convivència que hem aconseguit amb l'actitud
i el treball diari de tots i de totes; dels que tenim responsabilitats municipals, però també, i
en una part ben important, de la ciutadania. Una ciutadania compromesa, participativa,
implicada, crítica i orgullosa de ser o de viure a Borriana.
No podem oblidar els nostres orígens, però, a partir de la història passada, hem de pensar
sempre en tot allò que ha d’arribar, perquè el futur és una responsabilitat compartida entre
totes les persones que formem la nostra ciutat.
Evidentment, la responsabilitat de qui en aquesta ocasió estem representant-vos és més
gran, però no dubteu que estem fent i farem tot el que estiga en les nostres mans per
aconseguir uns objectius que ens hem compromés a complir.
Ja vaig dir l’any passat que ser i sentir-se valencians l’any 2016 comença per ser i
sentir-se borrianencs. Som hereus d'uns homes i unes dones que han portat amb orgull el
nom de Borriana per tot el món, i sobretot al seu cor.
L’actiu més valuós que tenim en l’actualitat sou tots vosaltres, la ciutadania, perquè
Borriana és molt més que història. Els veïns i veïnes de Borriana som oberts, treballadors,
estem preparats i il·lusionats per poder fer avançar la nostra societat seguint les pautes
que fan que els esforços hagen d’anar adaptant-se a les noves exigències.
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Des de Borriana, una vila reial que tenia un lloc reservat al Saló de Corts de València, una
ciutat que ha format una part essencial de la història i de la trajectòria cultural, social,
política o econòmica del nostre país, volem reivindicar que els ciutadans i les ciutadanes
no volem ser més que ningú però tampoc menys.

ACTA DEL PLE

Dijous passat, a la sessió plenària ordinària celebrada en aquesta sala de plens, vam
aprovar per majoria adherir-nos al manifest proposat per l’Associació de Juristes
Valencians que començava recordant que des de 1707 estem sense dret civil valencià.
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Perquè som hereus orgullosos d’aquelles antigues corts forals valencianes que com ja és
ben conegut van mantenir la seua vigència fins al segle XVIII, i estaven formades pels tres
braços del poder medieval: l'eclesiàstic, el militar i el territorial, on es pot reconéixer un
primer intent de caminar cap al municipalisme que ens ha portat on estem ara.

Magnífic Ajuntament de Borriana
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La societat es troba en constant canvi, en l’àmbit social o econòmic, i l’obligació dels que, a
hores d’ara, som els vostres representants és anar adaptant els objectius a les noves
exigències, sempre de la mà i amb la col·laboració de la ciutadania.
Perquè som plenament conscients que la nostra estimada Borriana no és simplement un
referent geogràfic o històric. Borriana comença i acaba en cada persona que hi viu.

La nostra gent és la que conforma l’actiu més important que té Borriana. El conjunt de
testimonis que formen l'herència cultural d'una societat, com les tradicions, els costums o
l'art, ha vingut sempre de la mà i del treball de persones emprenedores i decidides.
Entre tots, majors i joves, homes o dones, amb idees o colors diferents, hem d’arribar junts
al port compartit d’un demà que, després de véncer les dificultats que dia a dia trobarem
en la nostra vida, ha de ser, sense dubtar-ho, un poc millor.
I els que ara som els representants municipals dels nostres conciutadans tenim l’obligació
d’estar sempre ací, al vostre costat, perquè no sols teniu el dret, sinó també l’obligació, a
exigir-nos un comportament que reforce eixa unió com a poble, més enllà dels símbols, i
que plantege i reivindique una col·laboració des de la responsabilitat i des de l'esforç.
Sabem que la situació actual continua sent complicada, però, i a pesar de les dificultats
que ens envolten, ens comprometem a no deixar de lluitar per tot allò a què teniu dret.
Després de tants anys d’experiència democràtica podem afirmar que ja som un poble prou
madur i per això estem convençuts que podrem aconseguir-ho.
Enhorabona a Miguel Ferris Ortega i Bautista Sanz Blasco per haver arribat a eixa etapa
de la vida que obre un futur joiós ben guanyat després de tants anys de dedicació i de
treball. Moltes gràcies per tot i moltes felicitats.
I enhorabona, d’una manera ben especial, a l’Assemblea Local de Creu Roja. Aquesta
medalla d’or és un reconeixement públic de tot allò que heu fet en aquests cent anys per la
gent que més ho necessitava. Moltes gràcies als socis i sòcies de l’entitat i als voluntaris i
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I la millor manera de seguir avançant és reconéixer que qui té tota la raó és, únicament, la
gent.

ACTA DEL PLE

Si hem avançat des d’aquell passat llunyà del segle XII, hem de ser, i ho som, capaços de
reflexionar per a construir junts un espai comú que ens permeta seguir avançant com a
poble.
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Hem de seguir recordant la nostra història, però pensant en el nostre futur, recordant i
aprenent alhora, perquè des de la diversitat s’arriba sempre a un enriquiment i des de la
convivència es poden aconseguir molts més beneficis que des de la crispació.

Magnífic Ajuntament de Borriana
09-10-2016

voluntàries. Sou el patrimoni més important de Creu Roja Borriana. Sense vosaltres no
s’haguera pogut arribar ací. Enhorabona al Comité Local que, encapçalat pel seu actual
president, Manolo Barberá, continua el camí que es va començar fa un segle.
I per acabar, sols em resta felicitar els borrianencs i les borrianenques que avui, dia Nou
d'Octubre, com la resta de pobles valencians, celebrem el nostre dia.
Moltes felicitats a tots i a totes!

La secretària
Document firmat electrònicament al marge

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa
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I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 11 hores i 55 minuts,
de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme
juntament amb la Sra. alcaldessa.
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I visca Borriana!"

