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ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 13 DE JUNY DE 2015

A la sala de sessions de la casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, quan són les
12  hores  del  dia  13  de  juny  de  2015,  es  reuneixen,  assistits  de  la  secretària  de
l'Ajuntament, Sra. Iluminada Blay Fornás, i amb la presència de la interventora, Sra. M.
Carmen González Bellés, els senyors i senyores següents:

D. Maria Josep Safont Melchor
D. Vicente Aparisi Juan
Dª. María Cristina Rius Cervera
D. Javier Gual Rosell
Dª. Maria Lluïsa Monferrer Aguilella
D. Bruno Arnandis Ventura
D. Vicent Granel Cabedo
D. Santiago Zorío Clemente
Dª. Inmaculada Carda Isach
D. Juan Fuster Torres
Dª. Ana Montagut Borillo
D. Íñigo Losada Breitlauch
D. Enrique Safont Melchor
Dª. Victoria María Marín Fuentes
D. Carlos Solá Peris
Dª. Mª Consuelo Suay Moner
D. Cristofer del Moral Espinosa
D. Manuel Navarro Ruiz
Dª. María Jesús Sanchis Gual
Dª. Mariola Aguilera Sanchis
D. Antonio Sánchez Avilés

Els quals han estat proclamats regidors electes en les eleccions locals realitzades el
passat dia 24 de maig de 2015.

1) CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

S'obri la sessió prenent la paraula la Sra. secretària per tal d'informar que, d'acord amb
el que disposen els art. 195 i 196 de la Llei orgànica del règim electoral general, es
procedirà a la constitució de la corporació municipal, amb subjecció al que preveuen
l'art.  195  de  la  Llei  orgànica  del  règim  electoral  general  i  l'art.  37  del  Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i a l'elecció de
l'alcalde  o  alcaldessa,  de  conformitat  amb l'art.  196  de  la  Llei  orgànica  del  règim
electoral general.

A continuació, convoca els dos regidors electes presents en l'acte que,  segons les
informacions practicades, resulten ser els de major i menor edat, respectivament, Sr.
ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS i Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA, de manera
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que queda constituïda la Mesa d'Edat, segons es disposa en els articles 195.2 de la
Llei  orgànica  del  règim  electoral  general  i  37.2  del  Reglament  d'organització,
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  pels  esmentats  regidors  i  la
secretària  actuant.  A  continuació,  s'anomenen,  per  l'ordre  figurat  en  l'Acta  de
proclamació rebuda de la Junta Electoral de Zona, tots i cada un dels regidors electes,
que ja tenen presentades davant de la Secretaria General les declaracions de béns,
incompatibilitats i activitats a què es refereix l'art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora  de  les  bases  del  règim  local,  així  com  les  credencials  expedides  per
l'esmentada Junta, els quals procedeixen a prestar segons la seua conveniència el
jurament o promesa que ve establit en el RD 707/1979, de 5 d'abril, atenint-se a la
fórmula  de  "Jure  o  Promet  per  la  meua consciència  i  honor  complir  fidelment  les
obligacions del càrrec de regidor/regidora, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat".

Finalitzat l'acte de presa de possessió, la Mesa declara constituïda la corporació.

2) ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ALCALDESSA

A continuació, la Secretaria expressa que, de conformitat amb el que disposa l'art. 196
de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, modificada per la Llei
orgànica 1/1987,  de 2 d'abril,  i  per la Llei  orgànica 8/1991,  de 13 de març,  ha de
procedir-se a l'elecció d'alcalde o alcaldessa, i assenyala que poden ser candidats els
regidors  que  encapçalen  les  seues  corresponents  llistes  i  que,  segons  l'Acta  de
proclamació rebuda, són:

            -  Sr. JUAN FUSTER TORRES, pel Partit Popular (PP)
- Sra. MARÍA JOSÉ SAFONT MELCHOR, pel Partit Socialista Obrer Espanyol,

(PSOE)
- Sr. VICENT GRANEL CABEDO, pel partit Compromís per Borriana
- Sr. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA, pel partit Se Puede Burriana
- Sra. MARIOLA AGUILERA SANCHIS, pel partit Ciutadans Independents per

Burriana (CIBUR)
- Sra. MARÍA JESÚS SANCHIS GUAL, pel partit Ciudadanos

El president de la Mesa proposa que la votació siga secreta, cosa que s'aprova per
unanimitat.

La Mesa procedeix a continuació a sotmetre l'elecció a votació secreta amb el resultat
següent:

-  Vots  a  favor  de la  candidata  Sra.  MARÍA JOSÉ SAFONT MELCHOR,  pel  Partit
Socialista Obrer Espanyol (PSOE).................................................... (11) 

- Vots a favor del candidat Sr. VICENT GRANEL CABEDO, pel partit Compromís per
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Borriana …...........................................................................(0)

-  Vots  a  favor  de  Sr.  JUAN  FUSTER  TORRES,  pel  Partit  Popular
(PP)............................................................................................................... (7)

-  Vots  a  favor  de  Sr.  CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA,  pel  partit  Se  Puede
Burriana ......................................................................................... (0)

-  Vots  a  favor  de  Sra.  MARÍA  JESÚS  SANCHIS  GUAL,  pel  partit
Ciudadanos...................................................................................................... (1)

-  Vots  a  favor  de  la  candidata  Sra.  MARIOLA AGUILERA SANCHIS,  pel  partit
Ciutadans Independents per Burriana (CIBUR)...........................(2)

Per la qual cosa, estant composta la corporació per vint-i-un membres, de fet i de dret,
i trobant-se tots presents, aconsegueix la Sra. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR la
majoria  absoluta  i  en  conseqüència  se  la  proclama,  de  conformitat  amb  el  que
estableix  l'art.  196.b  de  la  Llei  orgànica  del  règim  electoral  general,  alcaldessa
d'aquest Ajuntament.

Tot seguit la Sra. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR, prèvia acceptació del càrrec,
presta el jurament establit en el ja mencionat RD 707/1979, de 5 d'abril, d'acord amb
la fórmula previnguda, i procedeix a prendre possessió del càrrec.

Assumida la Presidència per la Sra. alcaldessa i dissolta la Mesa d'Edat, concedeix
aquesta la paraula a les representacions dels partits polítics respectius i es produeixen
les intervencions següents: 

Sra.  Sanchis:  “És un honor per a mi estar  avui ací i  formar part  d'aquest govern
municipal. Vull agrair als meus veïns (a aquells que ens han votat, a aquells que han
dipositat la confiança en el nostre partit) i prometre'ls que treballarem amb tot el nostre
esforç, per poder aconseguir i canviar les coses a Borriana.

Tenim el convenciment que la pluralitat  de forces d'aquesta corporació serà
beneficiosa per a Borriana; i esperem que s'escolten les propostes de tots, i escoltant-
nos els uns als altres puguem trobar les solucions que la nostra ciutat necessita.”

Sra. Aguilera: “Bon dia, Borriana. No podem deixar passar l'oportunitat d'agrair (amb
tot  l'afecte  del  món)  als  votants  que  han  confiat  en  CIBUR,  i  als  que  han  pogut
comprovar que no hem defraudat, ni ho farem mai. Som l'únic partit minoritari que ha
respectat el resultat electoral, i que no ha votat com a alcalde a qui no els representa.
Agrair sens dubte... [se senten esbroncs i xiulits] Ací esteu veient el tarannà del que
ens espera! Volem agrair sens dubte a l'equip de persones sobretot que componen
l'equip de CIBUR (afiliats, simpatitzants...), que hem fet un gran treball. Continuarem
treballant des de la sensatesa, des de l'honradesa i el sentit comú. I això us ho devem
a molts dels que avui sou ací. Moltes gràcies, equip de CIBUR.
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Per desgràcia per a Borriana, hem iniciat una legislatura més amb un equip
excloent, que ha permés apartar els representants democràticament triats, per motius
que per descomptat encara a hores d'ara no entenem. Una vegada més, la persona
que ha agafat la vara de comandament haurà de canviar molt d'actitud, i haurà de
comptar amb tots els equips presents si realment pretén que se la crega, quan parla
de participació i transparència; perquè fins ara els seus actes no han acompanyat les
seues paraules.

I  per  aquest  motiu,  els  que  avui  li  han  donat  la  seua  confiança,  seran
responsables directes de la seua actitud enfront de Borriana, i del seu corró demostrat
en les negociacions; segons ella (no ho dubte) per i per a Borriana... Per més que
crideu, jo crec que tinc la llibertat d'expressió del meu Grup per a expressar-me! Amb
la  qual  cosa,  us  demanaria  respecte;  perquè  si  no,  esteu  demostrant  ací
lamentablement en una sala de plens democràtica el que esteu venint a fer en aquest
Ajuntament. Amb la qual cosa, us demanaria un respecte absolut, igual que els meus i
jo hem tingut davant de les vostres intervencions.

Per aquest motiu (com dic), els que avui li han donat la seua confiança, seran
els responsables. I fixen-se... CIBUR porta vuit anys treballant, gestionant i vetlant per
l'interés general, i per la gent, sense excloure absolutament ningú; ni tan sols aquells
que esteu cridant en aquest moment.

Vam treballar per al Partit Socialista, quan ells ens ho van demanar, i no ho
feien. Vam treballar per al Partit Popular, encara que no ens escoltaren. I pel que es
veu,  aquest  equip nou no necessita l'ajuda de ningú més que no siguen ells.  Les
persones que a partir de dilluns exerciran responsabilitats (d'inici)  hauran de saber
com i quina és la situació real i lamentable que els han deixat a Borriana. I s'adonaran
de seguida que tot allò que se'ls ha volgut vendre no és exactament la realitat. S'han
de prendre decisions importantíssimes per al futur de Borriana en molt pocs dies. I si
se segueix amb aquesta actitud d'exclusió (com fins ara),  ni se sabrà la veritat,  ni
podran solucionar absolutament res. 

Lamentem profundament que el nou equip haja caigut (abans de començar) en
tot  allò  que  criticàvem  tots  els  partits  llavors  representats;  i  que  per  descomptat
esperem que es dega (com no!) que tot açò que s'han trobat de sobte se'ls ha quedat
un poc gran; i que no han sabut actuar com Borriana mereix. I que el canvi d'actitud
puguem veure'l a partir de dilluns mateix.

Si per alguna cosa s'ha caracteritzat CIBUR durant tots aquests anys, és per la
seua gestió seriosa i directa a les solucions dels problemes reals. La gestió municipal
és molt àmplia; però les seues competències estan limitades per llei. I això cal i caldrà
respectar-ho.  Un govern d'exclusió (creguen-me) generarà els  mateixos problemes
que hem tingut fins ara per desgràcia. I això sí que s'ha de corregir. El nostre partit
espera i desitja que la nova alcaldessa no siga com els d'abans (un cacic més); que el
nou equip de govern no es venga només al poder; i que es produïsca aquest canvi
d'actitud real, que fins ara no hem vist.

CIBUR està per a treballar per i per a Borriana. No ens han deixat treballar en
quatre anys; no ens han deixat treballar en el canvi; i en data d'avui queda clar que
comencem una legislatura més canviant de sigles, això sí! Però amb els mateixos
cognoms i amb la mateixa actitud. 
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De manera que de cor els inste que facen real el canvi de política, que fins ara
no han demostrat; que posen els peus en el sòl, i compten amb tots els que ací estem
representats. CIBUR (no ho dubten) estarà a la seua disposició, per a tots aquells
temes greus que cal decidir; treballarà amb vostés si ens ho permeten. I si no hi ha
canvi d'actitud, sobretot els instarem a treballar; i els instarem sobretot a complir la llei.

Perquè ja els anuncie que, després de revisar el seu pacte de govern, hi ha
certes coses que sens dubte són molt lloables, i com a intencions queden molt bé;
però que per desgràcia no són legals, ni són competències municipals. I també els
anuncie que tindran damunt de la taula dilluns mateix diversos temes determinants per
al futur de Borriana. Haurem de demanar tots responsabilitats a qui governava... Clar
que  sí!  Però  hauran  de  gestionar  de  forma  ràpida  i  eficaç,  si  no  volen  ser  els
responsables  de  l'afonament  total  i  definitiu  de  la  nostra  estimada  Borriana,  per
desgràcia.

Han iniciat malament la legislatura per a nosaltres (com els dic): corregisquen
l'actitud, rebaixen l'orgull i, per descomptat, la mala educació que està demostrant en
aquest Ple algun dels que els representen. I posem-nos a treballar... Perquè CIBUR
només vol el millor per a Borriana. I amb aquestes actituds, i  amb aquests acords
excloents, a més on vostés no han tocat els temes més greus que hi ha sobre la
taula... Per ací no anem bé! Ací no hi ha progressistes, ni de dretes, ni de cap extrem!
CIBUR és un partit independent i local, que només ret comptes a tots i cada un dels
borrianencs (tinguen el carnet que tinguen de cap partit). I tot això vostés, pel que es
veu, no ho han entés. Ací estarem per a seguir amb la nostra labor encomanada pels
votants, de lluitar pel just i real a Borriana; orgullosos sens dubte de representar la
nostra ciutat. I encara tenim l'esperança que, a pesar d'haver començat malament, els
tres partits que volen governar corregisquen i compten amb tots i cada un dels que
estem ací representats. I pel que estem veient, vaig a desitjar molta sort a Borriana,
perquè en necessitarà.”

Sr. Del Moral:  “M'agradaria agrair que hàgeu vingut tots i totes; és molt important.
Avui és un dia molt important per a la ciutat de Borriana. Crec que els resultats de les
eleccions passades han demostrat que la ciutadania vol un canvi; vol un canvi on no
sols estiga representada una ponderació de partits polítics, sinó on la ciutadania siga
un actor  principal.  La nostra labor en aquest  govern se centrarà a fer  que siga la
ciutadania la que d'una vegada per sempre puga recuperar les institucions.

Es  tracta  d'unes  institucions  que  han  estat  segrestades  per  uns  poders
oligàrquics, que han governat a favor d'una minoria. Una minoria de persones que ha
eixit rubricada d'aquesta crisi. Nosaltres donarem suport a un govern comú; un govern
de persones. No som una suma de sigles, sinó que som una suma de gent que vol
treballar per i per al poble. I defensarem abans que res la sobirania de la ciutadania,
amb  una  participació  rellevant  i  vinculant  de  la  ciutadania,  que  recuperarà  les
institucions que han estat segrestades durant 20 anys.

A escala  municipal,  a  escala  autonòmica  i  a  escala  estatal,  les  polítiques
d'austericidi han portat la ciutadania a no poder respirar més. Els cinturons ja no ens
els podem estrényer més; ara toca que siguen aquells que han governat a favor d'una
minoria, i que després han passat a treballar amb portes giratòries per sous milionaris,
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els que s'estrenyen els cinturons. És la ciutadania la que ha entrat a l'Ajuntament, i és
la que governarà per i per a la ciutadania.”

Sr.  Granel: “Benvolguts  regidors  i  regidores,  amigues  i  amics,  família  que
acompanyeu,  senyors  i  senyores...  Moltes  gràcies  primer  per  acompanyar-nos  en
aquest acte tan emotiu i important de la constitució de la nova corporació municipal.

El meu primer agraïment ha de ser per als meus companys i companyes de
Compromís per Borriana, que em donaren la seua confiança per poder encapçalar la
candidatura a l'Alcaldia de Borriana. I també per l'esforç i les ganes de treballar per
una idea a la qual no han renunciat mai. I l'agraïment a la resta de grups que han fet
possible un acord per Borriana, anteposant els interessos de la ciutat per damunt dels
criteris més partidistes.

El valencianisme polític (Compromís) torna a aquest escenari després de vuit
anys d'absència. Són vuit anys en els quals hem remat, tret les veles i, com vaig dir fa
uns mesos, amb rumb directe fins a l'Ajuntament. La política dels valencians i per als
valencians torna a la corporació municipal a Borriana, i amb aquesta nous vents de
canvi.  Ja  ho  deia  Ausiàs  March:  ‘Veles  e  vents  han  mos  desigs  complir,
faent camins dubtosos per la mar’, vents que retornen i altres se'n van, en ells acorren
grans perills i que s'han de travessar per arribar a la terra que vols. Vents amb els
quals hem hagut de viure fa molt de temps, resistint-los i sobretot treballant perquè
vingueren els nous que ara han arribat. Vents d'on naix la cultura, la democràcia i una
nova forma de governar.

No ha sigut fàcil retrobar el rumb. Ha fet falta que remàrem tots a una des dels
més entesos fins als que hem arribat a última hora. Però l'èxit de tot això ha sigut un
equip; un equip que al final hem format més de dues mil persones, que a Borriana
hem remat perquè a la nostra ciutat torne la veu dels valencians,  d'on mai hauria
d'haver-se'n anat. 

Una  vegada  constituït  aquest  ajuntament,  el  que  ens  cal  és  entrar  en  la
normalitat de la institució que sempre hem entés com un lloc, un espai i un referent de
trobada a la ciutadania. El nostre ànim és ser capaços de trobar aquelles condicions
que ens permeten que la suma de tots siga superior al que cadascú vol pretendre per
si  sol.  I  és d'aquesta premissa que els tendisc la mà a totes les forces polítiques,
conscient que pel progrés de la nostra ciutat caldrà buscar acords i consens entre tots.

Allargar la mà vol dir treballar amb humilitat; vol dir estar disposats a compartir
responsabilitats, projectes i decisions en benefici de tota la ciutadania. Pel bé de tots
demanem consens, lleialtat, un control responsable de l'acció de govern i un debat
d'idees constructiu.

Cada moment de la història té els seus reptes. I el que nosaltres ara tenim és
el d'afrontar un moment de crisi econòmica que colpeja no només la nostra ciutat, sinó
tota la  societat.  Les  perspectives i  els  indicadors no són positius.  I  el  que cal  és
empényer en la bona direcció per tal que la màquina no s'ature.

Ja ho deia el gran Estellés:  ‘arribarà un dia que no podrem més, i llavors ho
podrem tot’. I eixe dia ha arribat. Sempre he pensat que és més important el que es fa
que no el que es diu. Per tant, podeu estar segurs que no escatimaré esforços amb la
feina que m'espera. I només demane comprensió i temps per posar-nos en marxa. Ara
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volem que Borriana siga Borriana; i que la Comunitat Valenciana siga el nostre país.
Perquè és la nostra terra, i som els que més hem de cuidar-la, conéixer-la, parlar amb
ella. I sobretot treballar per ella; perquè sense treballar no hi ha res fet.

El primer gran pas ja l'hem fet; però això solament era l'entrenament per a la
competició, i  fer que les nostres idees i  el  nostre model de ciutat es parega cada
vegada més a Borriana; a la nostra Borriana, a la que va lligada a París i a Londres, a
la que fanfarroneja, però amb raons; en la qual les persones gaudeixen els 365 dies
de l'any, de la qual s'estiga orgullós, i això només es pot aconseguir amb treball.

Tenim clar que avui no comença cap trajectòria ni cap camí; el camí fa molt de
temps que està iniciat, i avui fem un pas més, una nova  petjada en el projecte de
construir i recuperar una Borriana millor per a tots els veïns i veïnes. He de dir que
estic molt il·lusionat, que m'esperona i m'ompli d'orgull participar d'aquest projecte, i
d'aquest grup els pròxims quatre anys. És la primera vegada que sóc regidor, però sóc
una persona (ja em coneixeu les persones que em coneixeu) arrelada a Borriana, on
vaig nàixer, i on he viscut sempre. Sent passió per Borriana, i per a mi és un honor i
un privilegi estar al servei dels seus veïns i veïnes. I per això vaig fer aquest pas, amb
el suport de totes les persones que integren aquest grup municipal i aquest projecte
del valencianisme polític que es diu Compromís.

Per a mi la política és un element molt important de la meua vida... Sí, ho dic
amb rotunditat.  I  molts potser no ho entendran.  La política cada vegada està més
allunyada dels  ciutadans,  per  culpa d'uns  pocs que fan molt  de  soroll,  i  que han
provocat la generalització i criminalització de la classe política. 

I m'agradaria aixecar una llança a favor d'aquells que estem en política per
vocació;  fins  i  tot  per  passió,  amb  l'objectiu  del  servei  públic  i  amb  voluntat  de
transformació de la societat. Per la igualtat, la cohesió, la millora i per encarar el futur
amb optimisme,  no  podem  pagar  justos  per  pecadors.  Som molts  els  que  volem
treballar amb ganes de servir la nostra ciutat, que volem passar-nos hores i hores fent
reunions, prenent decisions, consensuant propostes i projectes; que no renunciem en
gran mesura a la nostra vida personal i al nostre temps lliure. I així vull deixar clar el
meu compromís amb Borriana: és total,  és la meua gran prioritat,  i  on dedicaré la
major part dels meus esforços. 

Estem en un moment molt  complicat  (ho reconeixem) de falta de recursos;
però  també  és  moment  d'oportunitats,  de  repensar  molt  les  coses,  de  canviar
dinàmiques i de fer eficient la gestió pública. Ara és el que toca: treballar i treballar. I
avui constituïm la nova corporació, però demà seguirem fent feina. Per a arribar ací
hem parlat, hem dialogat. I hem arribat a la conclusió que la ciutadania vol un nou
govern.  Que  entre  aire  fresc,  i  que  puguem  obrir  les  portes  i  les  finestres  de
l'Ajuntament.  Un  govern  plural,  divers,  obert,  compromés  amb  les  persones,
il·lusionant i amb ganes de treballar per Borriana. 

Serà tot un repte, que crec que val la pena intentar aconseguir. No serà fàcil,
però ja ho va dir el nostre poeta Vicent Andrés Estellés: ‘No t'han parit per a dormir: et
pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble’. I la llarga nit del meu poble ja ha
arribat. I per això estem ací: per vetlar pel nostre poble.”

Sr. Gual: “Moltes gràcies. Il·lustríssima alcaldessa, senyores i senyors d'este Magnífic
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Ajuntament,  senyores i  senyors assistents,  borrianencs i  borrianenques...  Molt  bon
dia...  Assistim a una fita transcendent  per a Borriana i  per a la  seua història.  Per
primera vegada una dona exerceix la màxima autoritat a la nostra ciutat, la qual cosa
suposa una conquesta important en el camp de la igualtat. I ho fa en un marc on s'ha
duplicat el  nombre de partits que han aconseguit  representació institucional.  A tots
vostés, la nostra més sincera enhorabona. 

Es tracta d'un panorama únic en la història democràtica d'este Ajuntament. I és
que,  a  més d'una conquesta  en el  camp de  la  igualtat,  este  consistori  també ha
aconseguit assolir una demanda social de vital importància: la pluralitat. Pluralitat que
porta necessàriament a l'obligació del diàleg, i a la creació de noves formes de fer
política que suposen un repte apassionant i sobretot ple d'oportunitats.

Entenem que els votants (la ciutadania de Borriana) ha apostat d'una manera
forta, clara i contundent pel canvi, per eixa pluralitat. I ho han fet majoritàriament a
través de  les  forces  d'esquerra  i  de  progrés  que  van  a  formar  govern  municipal;
govern  que  se  sustenta  precisament  com  a  fruit  de  la  participació  i  del  diàleg
constructiu que la ciutadania venia exigint  d'una manera plausible.  Eixe diàleg tan
necessari s'ha portat a terme amb tots aquells que han volgut participar-hi, amb tots
aquells que han volgut  vertaderament dialogar,  ni  més ni  menys, fora de mentida,
demagògies  i  coses  que  no  interessen.  S'ha  portat  a  terme  entre  les  forces  de
progrés, les que vertaderament volien (i volen) dialogar amb sinceritat, i amb la il·lusió
d'un projecte comú i que serà capaç de transformar Borriana, prenent com a prioritat
les persones, i  en especial els més necessitats, les víctimes de les injustícies dels
temps que corren, i de les polítiques que no han pensat ni en tots ni en totes.

Però avui no és dia de parlar  de passat;  és dia de parlar  de present,  i  de
treballar per un futur més just i més igualitari, on el diàleg (que és el que ens ha portat
fins ací) estem segurs que fluirà per bé dels interessos públics. I els interessos públics
són cosa ben fàcil de definir: són els problemes de les persones; els problemes que
realment ens han de preocupar per damunt de tots. Eixe serà i és el nostre principal
interés.  Eixe  és  l'interés  de  les  forces  de  progrés  que  han  demostrat  (i  ho  han
demostrat clarament) i mostraran la seua capacitat i flexibilitat pel bé major i no per
interessos propis. 

Amb eixes mires s'ha construït un primer projecte comú com a element viu i
vertebrador de les polítiques que portarem a terme entre tots.  I  esperem que amb
l'ajuda i el diàleg també dels altres partits, perquè el diàleg també ha d'estar sempre
viu i  obert. Per això serveix este Ajuntament,  i  evidentment la digníssima tasca de
l'oposició. 

Dialogar  no  ha de  ser  sols  escoltar  per  a  imposar  després  el  criteri  de  la
majoria. El diàleg polític (el diàleg de veritat) és escoltar, reflexionar, cercar el sentir i
l'interés ciutadà, i després actuar consegüentment pel bé públic. Això és el diàleg. I la
resta (como deia abans) són mentides i demagògia. 

Els socialistes (els que van refer de nou esta Casa de tots, esta Casa de tots,
fa més de vint anys) tornem a tindre un paper important gràcies a eixa voluntat de
canvi que els borrianencs han mostrat de manera contundent, amb el seu suport a les
forces d'esquerra, i conjuntament amb ells volem tornar a refer esta Casa. Però volem
refer-la des de les seues entranyes, des de la seua ànima, des de dins, des de la seua
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raó de ser.
Veuran... La paraula  política ve del grec  polis, de la ciutat; perquè la política

naix entre tots els ciutadans i per a la ciutat. I per això no són els regidors els únics
polítics.  Els  ciutadans  (tots)  són  polítics  perquè  es  preocupen  per  la  seua  ciutat,
perquè viuen a la seua ciutat. Per això esta no sols és la Casa dels càrrecs electes; és
la Casa de tots i de totes. Per això els instruments de participació d'este projecte que
ens  uneix  serà  fonamental,  fent  que  esta  administració  siga  efectivament  la  més
pròxima al ciutadà, i la que efectivament puga solucionar els problemes que puga dins
de les seues competències, ajudant els seus veïns i escoltant sobretot la veu de tots i
de totes. I  és que les veus de les forces de progrés no els deixaran pel camí, ni
deixaran de dialogar quan faça falta i amb qui faça falta pel bé de tots.

La veu dels socialistes vol deixar-ho molt clar: no anem a defraudar-los. No
anem a defraudar-los. I no ho farem, perquè, encara que avui estem d'enhorabona,
l'enhorabona i les paraules s'acaben ací. És el moments dels fets; és el moment del
canvi, perquè ja mateix ens posem a treballar per a tots i per a totes. Avui mateix, en
este dia, i és que, com els deia al principi, avui és un bon dia, un nou dia. 

Abans d'això, sols una cosa més. Els socialistes volem encomanar-nos a la
nostra fe. I la nostra fe està en les persones. Perquè creiem en les persones. Vostés
són fonamentals en este projecte: són el més important. Els necessitem a tots. Perquè
el canvi que tant de temps hem somniat; el canvi ja està ací i s'ha de fer entre tots. I
eixe canvi sols porta a un destí millor, a un destí que volem que siga encara millor.
Borriana, moltes gràcies i molt bon dia.”

Sr. Fuster:  “Bon dia a tots i  totes... En primer lloc, i  com no podia ser d'una altra
manera, vull felicitar la Sra. Safont pel seu nomenament com a alcaldessa de la nostra
ciutat.  Vull  donar  les  gràcies  als  4.724  ciutadans  que  han  confiat  en  la  nostra
candidatura, i  que ens han situat  una vegada més com el partit  polític  amb major
nombre de vots i  major  suport  de  la  nostra ciutat  de Borriana.  A ells  i  a  tots  els
borrianencs  dels  quals  ens  sentim  representats,  manifestar-los  que  el  treball  de
control i fiscalització que exercirem a partir d'este mateix moment no ens desviarà ni
un centímetre de la línia que ens ha dut a tindre en l'actualitat un ajuntament estable
pressupostàriament i sostenible financerament, en unes condicions òptimes per poder
encarar el millor futur per a Borriana. 

Hem superat uns anys molt difícils, i ara tenim per davant quatre anys molt
importants,  en els  quals  hauran de prendre decisions crucials sobre el  futur  de la
nostra ciutat.  Ací estarà el  Partit  Popular  en una actitud constructiva però exigent,
dialogant  però  fent,  sobretot  reial  i  responsable.  Són  nous  temps  i  la  ciutadania
demana la participació i col·laboració de tots per dur endavant la nostra ciutat. És el
que hem traslladat tots durant la campanya, a l'igual que la resta de partits. 

Però la realitat és que el partit més votat, i amb major suport social, ha sigut
exclòs finalment d'esta nova forma de governar que ara està tan en boca de tots. Una
promesa que el tripartit ha convertit en un front comú, i que esperem que no siga la
tònica d'estos anys que tenim per davant.

La ciutadania espera molt d'este nou Ajuntament; de tots nosaltres i també del
partit majoritari en este hemicicle. No dubten que este grup, des d'esta nova posició,
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tindrà les portes obertes per a tots els borrianencs, i treballarem per defendre els seus
interessos (com fins ara) des de dins de l'Ajuntament. Moltes gràcies i molta sort a
tots!”

Sra.  Safont:  “Moltes gràcies,  Sr.  Fuster,  i  moltes gràcies especialment  a totes les
persones que avui ens acompanyen. Moltes gràcies als portaveus i a les portaveus
dels diferents grups municipals per les seues paraules, pronunciades des del cor i
pensant sempre a treballar per Borriana i per la seua gent.

Acabe  de  prometre  per  la  meua  consciència  i  el  meu  honor  el  càrrec
d'alcaldessa de Borriana. I com poden imaginar, és un dia molt especial per tot el que
comporta. Açò no hauria estat possible sense la llibertat, la responsabilitat, l'educació i
l'estima per Borriana,  que els meus pares (Enric i  Lola)  van donar als  seus fills...
Gràcies, papà!

Crec que per a un borrianenc o una borrianenca no pot  haver-hi  un major
honor.  En  aquesta  ocasió  es  tracta  d'un  honor  compartit  amb  les  persones  que
m'acompanyen  i  m'acompanyaran  al  govern  municipal  (gràcies,  Vicent,  i  gràcies,
Cristofer). 

Vull en primer lloc agrair als grups municipals de Compromís i Se Puede el
suport i la implicació en el projecte que ara anem a encetar. L'escenari polític, com ja
s'ha comentat i com és evident, ha canviat molt. La voluntat ciutadana, que és la que
decideix  quines són les  persones que han de representar-la,  ha  demanat  un nou
plantejament de treball i de futur (des de la pluralitat) a l'Ajuntament de Borriana.

Hem d'escoltar  sempre les demandes de la  ciutadania,  que en aquest  cas
exigeixen  que  dialoguem,  que  consensuem,  que  respectem  qui  en  ocasions  no
comparteixen  les  mateixes  opinions.  El  diàleg  és  un  requeriment  essencial  de  la
pluralitat  que ara i ací es fa palés. El consens és imprescindible, perquè totes les
idees i tots els plantejaments puguen tindre cabuda. I el respecte, l'actitud que ha
d'envoltar  totes  les  actuacions  dels  regidors  i  les  regidores  de  l'Ajuntament  de
Borriana, ha de ser prioritari. 

Perquè Borriana ha d'avançar des del respecte. I  s'ha de posar per davant
sempre els interessos de la nostra ciutat i de la nostra gent, sense enfrontaments.
Sense  enfrontaments  partidistes,  des  de  la  maduresa  que  ens  aporta  el  nostre
sistema democràtic. 

I aquest canvi exigit per la ciutadania el farem de manera tranquil·la, sense
precipitació,  però  sense  descans.  Perquè  ens  trobem  en  una  situació  social  i
econòmica molt complicada. I això exigeix solucions urgents i actuacions prioritàries.
Hem d'actuar  ja.  No podem esperar.  Des d'ara  mateix  ens posem a treballar  per
combatre la situació (en alguns casos dramàtica) que estan patint alguns dels nostres
veïns i veïnes, arribant en algunes situacions a viure en perill  d'exclusió social per
problemes en vivenda, energia i fins i tot alimentació de les seues famílies. I també
posarem els nostres esforços en la millora de l'articulació de la participació ciutadana,
activant  i  dotant de funcionalitat  tots els mecanismes necessaris,  com els consells
socials  sectorials,  o  els  pressupostos  participatius;  actuant  sempre  des  de  la
transparència  i  de  la  garantia  de  l'accés  als  ciutadans  i  ciutadanes  de  tota  la
informació municipal. I treballarem per rellançar el sector públic, i afavorir la creació de
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llocs de treball (una altra de les nostres prioritats),  fomentant i  impulsant projectes
empresarials que dinamitzen tant l'activitat pública com la privada, i col·laborant en tot
moment en les gestions i les tramitacions administratives, i  en la promoció i  en el
foment del consum dels productes locals.

I  actuarem en  urbanisme,  mirant  sempre per  les  persones,  revisant  el  Pla
general d'ordenació urbana des del realisme, posant els interessos generals davant
dels  interessos  particulars,  i  amb  una  defensa  absoluta  del  medi  ambient.  La
ciutadania de Borriana, com no podia ser d'una altra manera (incloent la joventut, la
gent major, les persones amb discapacitat), tindran veu en tots aquells aspectes que
els afecten (cultura, oci,  esport, educació, accessibilitat...).  Perquè la millor manera
d'actuar  és  escoltar  totes  les  veus.  En  resum,  la  nostra  intenció  és  treballar  per
aconseguir  una  ciutat  més  habitable,  i  una  Borriana  que  ens  faça  sentir  més
orgullosos i orgulloses. 

La majoria dels regidors i regidores que formen l'equip de govern entren per
primera vegada a formar part  de la corporació municipal.  Però alguns ja parteixen
d'una experiència, treballant des de l'oposició. Tenim la formació, la preparació, les
ganes i la il·lusió de treballar pel benestar i pel progrés de Borriana. I ho farem, amb
l'ajuda inestimable dels funcionaris del nostre Ajuntament.

I en aquest camí que ara anem a encetar, vull que em permeten utilitzar una
vegada més les mateixes paraules que m'agrada adreçar als alumnes i les alumnes
quan  acaben  la  trajectòria  educativa  al  nostre  centre,  i  comencen  la  nova  etapa
il·lusionant i alhora amb molta més responsabilitat al món universitari. Després de més
de  32  anys  dedicats  a  la  docència,  em  costarà  una  miqueta  llevar-me  açò  de
damunt... Crec que sintetitza i descriu el que estem sentint avui. Són una part dels
versos de Kavafis, adaptats per Lluís Llach al seu ‘Viatge a Ítaca’: 

Més lluny, heu d'anar més lluny 

dels arbres caiguts que ara us empresonen,

i quan els haureu guanyat, 

tingueu ben present no aturar-vos. 

Més lluny, sempre aneu més lluny,

més lluny de l'avui que ara us encadena.

I quan sereu deslliurats,

torneu a començar els nous passos.

Més lluny, sempre molt més lluny,

més lluny del demà que ara ja s'acosta.

I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.

La senda que hem començat a caminar avui és una senda que ens haurà de dur a
poder estar orgullosos de ser i de viure a Borriana, i afirmar amb satisfacció, recordant
les paraules del  nostre estimat poeta local  Batiste Tejedo Beltrán,  el Bessó:  ‘Civis
romanum sum, sóc de Borriana!’.
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Des d'ara mateix quedem emplaçats a treballar per Borriana, i a la disposició de tots
els borrianencs i de totes les borrianenques. Moltes gràcies!”

La Sra. secretària dóna compte que, d'acord amb allò que preveuen els articles 36.2
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
33 del Reglament de béns de les corporacions locals i la regla 62 de la Instrucció de
comptabilitat  de  les  corporacions  locals,  es  troben  a  disposició  dels  membres
corporatius,  sota  la  custòdia  de  la  Sra.  secretària  i  de  la  Sra.  interventora
respectivament, els documents referits a l'Inventari municipal de béns i Arqueig de fons
per a la seua comprovació en aquest mateix acte o en moments posteriors.

I  sense més assumptes per tractar,  la Presidència alça la sessió, quan són les 13
hores i 15 minuts de la data indicada en l'encapçalament de l'acta; de tot això, com a
secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme juntament amb la
Sra. alcaldessa. 

Document signat electrònicament al marge
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