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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  REALITZADA  PEL  PLE  DE
L'AJUNTAMENT EL DIA 9 D'OCTUBRE DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 9 d'octubre de 2015, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general, Sra.
Il·luminada Blay Fornas, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

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)

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)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, en primera convocatòria, quan són les 12
hores i 00 minuts, i es passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos
en l'ordre del dia.

1.- COMMEMORACIÓ DEL DIA NOU D'OCTUBRE

L'alcaldessa intervé pronunciant un discurs del següent tenor literal:
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“Bon  dia  a  tots  i  a  totes.  Permeteu-me  que  comence  el  meu parlament  amb  les
paraules d'un escriptor valencià, Carles Salvador, que va dedicar a la data que avui
commemorem, al rei En Jaume en el Nou d'Octubre:

Magnànim senyor que a esta terra vingueres per dar-nos els furs i fer exposar
dalt dels murs d'aquesta ciutat de la guerra d'ensenya barrada i gloriosa mil voltes,
valenta i triomfal.

Senyor, diada solemnial és avui; per això tremolosa ma veu us demana amb
deler  que feu des de la tomba sagrada,  on guarda repòs vostre ser,  que siga a
València tornada la gran llibertat que robada va ser per un bord estranger.

Avui, dia Nou d'Octubre, els valencians i les valencianes estem de festa. Celebrem la
data en què el rei Jaume I va entrar a la ciutat de València l'any 1238. En aquells
moments començava a configurar-se l'inici  del camí del nostre poble valencià. Una
data que vam començar a celebrar ben prompte; exactament en complir 100 anys de
l'entrada del monarca a la ciutat (l'any 1338). Enguany, quan fa exactament 777 anys
d'aquell dia, continuem amb una commemoració que ocupa i ocuparà un lloc destacat
en el nostre calendari. Perquè els valencians i les valencianes, i els borrianencs i les
borrianenques, ens sentim identificats amb una història que ens uneix com a poble, i
que simbolitzen Jaume I, els furs, el penó de la conquesta o la reial senyera. 

Ahir  vaig  tenir  ocasió  i  plaer  de  reviure  una  part  d'aquest  passat  nostre.  Des  del
solemne saló de les Corts, al Palau de la Generalitat Valenciana, i acompanyada per
alcaldes i alcaldesses de moltes de les viles reials que formaven part d'aquelles corts
medievals (com Vila-real, Onda o Morella), vam escoltar les paraules del president i de
la vicepresidenta de la Generalitat, que recordaven el nostre passat llarg i ric en fets i
en persones. 

Aquelles corts forals valencianes 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. Es pot considerar que en aquells moments, en el braç que feia referència als
territoris estava donant-se una importància i un impuls al municipalisme. En això els
pobles valencians també van ser molt moderns. 

I allí, entre altres viles reials no podia faltar Borriana; una ciutat que, com bé sabeu, ha
format una part  important de la història i  de la trajectòria cultural,  social,  política o
econòmica del nostre país.

La història i les senyes d'identitat que ens defineixen com a poble són essencials, però
la  millor  de  les  senyes  d'identitat  que  ens  representa  és,  sense  cap  dubte,  la
convivència  democràtica.  Una  convivència  que  hem  aconseguit  amb  l'esforç  i  el
sacrifici de tots i de totes; dels que tenim responsabilitats municipals, però també de la
ciutadania. Una ciutadania compromesa, participativa, implicada, crítica i orgullosa de
ser o de viure a Borriana.
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És evident que sempre partint dels nostres orígens, hem d'avançar cap al futur. I el
nostre futur ha de passar ineludiblement per una actitud i un treball de tots i de totes.
Tot això des de la responsabilitat que en aquesta ocasió han dipositat els nostres veïns
i veïnes en nosaltres. 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. Perquè ser i
sentir-se valencians al segle XXI comença per ser i sentir-se borrianencs. Som fills i
filles d'uns homes i unes dones que han portat amb orgull el nom de Borriana per tot el
món, i sobretot al seu cor.

Borriana  és  molt  més  que  història.  És  una  ciutat  oberta,  amb  gent  emprenedora,
preparada, amb il·lusió i ganes de demostrar el que val. La nova societat avança a un
ritme que ens obliga (com a representants d'aquesta ciutadania) a anar adaptant els
nostres esforços als nous reptes. I eixos canvis socials han fet que es produesquen
canvis institucionals i  polítics, que, com no podria ser d'una altra manera, ens han
d'encoratjar per aconseguir el benestar dels nostres veïns i veïnes. Perquè hem de ser
conscients que la nostra estimada Borriana comença i acaba en cada persona que hi
viu.

Tenim els braços oberts per donar a conéixer tot el que som, i també per recollir tot allò
o aquella gent que vulga formar part i enriquir el nostre poble des de la convivència i
compartint els nostres valors. Ningú es pot sentir exclòs ni foraster entre nosaltres,
com tots els fills i filles de Borriana no han de sentir-se forasters en tots els llocs arreu
del món on estan intentant aconseguir una vida millor.

Avui és també un dia per a la reflexió; per comprovar el camí que hem estat capaços
de construir junts i avançar com a poble, i comprovar com es pot optimitzar l'esforç
conjunt que això suposa. Està en joc el present i el futur. L'única manera de poder
continuar  creixent  és  acceptar  que  qui  té  tota  la  raó  és  únicament  la  gent;  les
persones, que són les que conformen el patrimoni més important que té Borriana. Tots:
ells i elles, majors i joves, homes o dones, amb idees diferents o colors diversos, hem
de remar en el mateix sentit, i vèncer les dificultats que dia a dia trobarem en la nostra
vida. I els representants municipals dels nostres conciutadans hem d'estar sempre ací,
acompanyant-los, escoltant-los, atenent-los, fent-los partícips del seu futur, i pensant
exclusivament en el seu benestar. Tenen, teniu tot el dret d'exigir-nos un comportament
que reforce eixa unió com a poble, més enllà dels símbols, i que plantege una tasca
comuna des de la responsabilitat, la humilitat i l'esforç.

Els borrianencs i les borrianenques vos ho mereixeu, i estem obligats a escoltar-vos, i
esteu obligats a reivindicar-ho. Sabem que la situació actual és complicada, però, i a
pesar de les dificultats, ens comprometem a no deixar de lluitar per tot allò a què teniu
dret. Perquè som fills i filles de la nostra història, però som amos del nostre futur. I per
millorar el futur hem de partir sempre del nostre passat, acceptant les equivocacions, i
reconeixent  els  encerts.  I  ja  som  un  poble  prou  madur,  després  de  tants  anys
d'experiència democràtica, com per a poder aconseguir-ho.

3

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es



v09.10.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

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 sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 12 hores i 10
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'alcaldessa La secretària

Document firmat electrònicament al marge
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