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#RecuperemBorriana
per governar amb i per a les persones

La presència de Compromís als ajuntaments, a la Diputació de Castelló i a les Corts
Valencianes ha fet realitat la consolidació del projecte valencianista i progressista.
Ara, qui tinga la pretensió de fer política sap que ha de comptar amb nosaltres.
Perquè és l’hora del canvi i de la regeneració democràtica a Borriana.

Així, Compromís per Borriana ens presentem a aquestes eleccions municipals amb
tota la il·lusió; perquè volem dur a la pràctica des de l’ajuntament l’acció política
que  necessita  la  nostra  ciutat  per  tal  de  fer-la  autènticament  habitable.  Volem
rescatar  persones  estant  al  vostre  costat  i,  a  l’igual  que  vosaltres,  tenim  el
convenciment que Borriana no pot quedar-se quieta i menys en aquestos moments
encara de crisi globalitzada, cal moure’s més que mai. Per això vos hem escoltat i
n'hem pres bona nota, hem escoltat l’opinió d’associacions, particulars i entitats
locals perquè volem servir el nostre poble, fent política de baix cap a dalt.

Ens fa goig que conegueu les propostes per Recuperar Borriana, que parleu amb
nosaltres  quan  ens  veieu  pel  carrer,  perquè  preferim  la  comunicació  directa  i
personal. Vosaltres sou els protagonistes que faran de Borriana el referent de la
participació ciutadana, l’urbanisme humà, la convivència que manté les arrels o de
la nova economia.
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#Recuperemlacredibilitat

Participació Ciutadana

Des de Compromís per Borriana entenem la participació ciutadana com la
paret  mestra  sobre  la  qual  s’assenta  l’estructura  d’una  societat  democràtica.
L’entenem com la veu de la ciutadania, la via mitjançant la qual les institucions
públiques fan efectiva l’opinió dels governats a l’hora d’organitzar la vida en
comú. La finalitat de qualsevol administració ha de ser treballar per construir una
societat participativa, amb tot el que això comporta: una societat sana, solidària,
democràtica, humana, accessible i vertebrada. L’ajuntament té l’obligació, per tant,
de promoure i fer efectiu el dret a la participació ciutadana. I el primer pas ha de
ser  proporcionar la  informació necessària per tal  que els  ciutadans,  lliurement,
puguen tindre la iniciativa.

Així, la PROPOSTA DE COMPROMÍS PER BORRIANA inclou la voluntat ferma
de fer efectiva la participació ciutadana al poble, raó per la qual eliminarem
els obstacles que ho impedixen i implantarem mesures que permeten que
tota  la  ciutadania  prenga  part  en  la  vida  política,  econòmica  i  social  de
Borriana. Les accions concretes són:

1. Carta de Participació ciutadana

Promoure, aprovar i divulgar la  Carta de Participació Ciutadana, que informarà
de totes les possibilitats de participació i de la manera de fer-la efectiva. A més, ho
farà en llenguatge planer i pròxim per tal d’aconseguir la màxima eficàcia.
Organitzar jornades de participació ciutadana on s’informe del dret i de la manera
de fer-la efectiva.

2. Reglament de Participació Ciutadana

Modificar el Reglament de Participació Ciutadana per a permetre la intervenció
de persones individuals al ple de l’ajuntament i, en general, per a fer-lo fàcilment
entenedor a tota la ciutadania.

3. Els pressupostos participatius, la base de decisió veïnal

La  participació  en  l’elaboració  del  pressupost  és  el  mecanisme  de  democràcia
directa  que permet  als  ciutadans influir  o  decidir  directament  sobre  a  què van
destinats els pressupostos públics.

El desenvolupament de les obres o projectes de l’ajuntament és una oportunitat
per  obrir  la  participació  ciutadana,  a  més  de  suposar  una  eina  de  prevenció  i
disminució  de  les  molèsties  que  aquestes  intervencions  poden  causar.  Si  la
ciutadania  intervé  durant  el  procés  i  n’és  conscient  de  les  fases  de
desenvolupament de l’obra o del projecte, es sent part del mateix, en disminuïx el
rebuig i en propicia la motivació.

Així, l’ajuntament ha d’organitzar la participació ciutadana en l’elaboració dels
pressupostos municipals pel que fa a l’apartat d’inversions generals del municipi.
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4. Associacionisme als barris

Borriana té manca d’associacions de veïns i veïnes als seus barris. Creiem necessari
que cada sector de la població ha d'estar associat per poder tindre un contacte més
directe amb l’ajuntament i canalitzar-lo de la millor manera possible. Per eixa raó,
es facilitarà la documentació i tramitació per a crear les diferents associacions de
barris, que seran l’eix vertebral del nostre municipi. D’aquesta manera, cada barri,
La Bosca, La Mota, Barri d’Onda, La Mercé, Quarts de Calatrava, i  tots els altres,
comptarà amb una associació on els veïns i veïnes es podran dirigir. És un projecte
ambiciós, que no serà feina del primer mes, sinó de reunions amb el veïnat, però és
necessari per estar tots representats. Cada representant de barri serà qui forme
part del Consell de la Ciutat, el mateix que decidirà els pressupostos per a la seua
zona  i  el  mateix  que  analitzarà  la  situació  del  municipi.  Aquestes  associacions
funcionaran  com  a  Fòrums  sectorials,  que  recolliran  i  canalitzaran les
propostes ciutadanes de cada sector. Aquests Fòrums o Consells Sectorials podran
enviar les seues propostes directament a les comissions municipals permanents
corresponents que procuraran fer-les efectives de la manera més eficient possible.

5. Regidor/Regidora de Barri

Crear  la  figura  de  Regidor/Regidora  de  Barri que  atenga,  directament,  les
necessitats concretes de cada barri.  Entre les seues funcions estarà la gestió de la
participació dels veïns en el Pressupost Municipal, que ha de preveure una partida
per als barris.  El pressupost destinat per a aquesta acció de participació real
ha  de  ser  un  percentatge  de  les  inversions  previstes  en  el  pressupost
municipal amb un mínim establert en funció del pressupost. 
El període per desenvolupar-lo s’inicia en els mesos de febrer o març i finalitza a
final de l’any per tal d’incorporar-se en l’aprovació del pressupost. 

6. Audiències i Consultes públiques.

L’Alcaldia  ha  de  donar  compte  periòdicament  a  la  ciutadania  sobre  la  gestió
municipal i sobre aquelles decisions i projectes que afecten a la ciutat de manera
important.  És  per  això  que  figures  com  el  debat  sobre  l’Estat  del  Municipi,
celebrat  a  mitjan  legislatura,  amb  formats  oberts  per  facilitar  l’intercanvi
d’informació amb el veïnat, associacions i altres forces polítiques són necessaris i
convenients. 
Igualment, realitzar una audiència pública anual on es done compte de la gestió
econòmica  municipal,  així  com  del  seguiment  dels  indicadors  de  benestar  del
municipi  facilita  la  comunicació  ajuntament-ciutat.  Per  això  s’han  de  crear
mecanismes de consulta pública concretant i ampliant els actuals Drets de Petició i
de Consulta Popular.

7.  Consell de la Ciutat.

Crear el Consell de la Ciutat i convertir-lo en un veritable Consell de Participació
Ciutadana  que  fomente  aquesta  participació  i  que  treballe  en  l’elaboració  dels
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informes sobre assumptes d’interés general per al poble. Tindrà un calendari de
reunions  i  tractarà  temes  que  podran  proposar  tant  el  mateix  Consell,  com
l’ajuntament, com la ciutadania en general, per a la qual cosa caldrà establir-ne els
mecanismes necessaris.

Transparència

- Els portals de Dades Obertes

L’Open Data (dades obertes) és l’obertura a la ciutadania de les dades públiques
de l’Administració.  Consisteix a posar a disposició pública i  lliure les  dades que
genera l’Administració en formats digitals i estandarditzats.

L’Open Data facilita l’accés a tota aquesta informació, que posa a l’abast de la
ciutadania i,  a més,  fomenta la reutilització d’aquestes dades. D’aquesta manera,
qualsevol persona o organització pot utilitzar les dades obtingudes per a una nova
idea que en genere de noves, nous coneixement i nous serveis. L’Open Data obri un
món  d’oportunitats  a  la  innovació,  al  coneixement,  i  ofereix,  també,  noves
oportunitats de negoci.
Les dades que tot ciutadà o ciutadana hauria de poder conéixer de l’Administració i
que haurien de ser fàcilment accessibles s’agrupen en tres blocs.

Bloc 1 – Informació sobre corporació municipal i plantilla

1. Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.
2. Informació  clara  i  comprensible  sobre  l’estructura  organitzativa  de
l’ajuntament,  tant  a  nivell  polític  com  administratiu  (corporació,  plantilla
municipal, organització per departaments, estadístiques sobre personal…)
3. Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com
llogats),  vehicles  oficials  i  elements  patrimonials  de  valor  històric  i/o  artístic
rellevant.
4. Publicació  en  la  pàgina  web  municipal  de  forma  completa  i  sempre
actualitzada de la Relació de Llocs de treball (RPT) de l’ajuntament sempre d’acord
amb la LPD.

Bloc 2 – Transparència en les contractacions d’obres i serveis

1. Es faran públics tots els contractes i convenis existents.
2. Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.
3. Es publicaran totes les subvencions i  ajudes econòmiques concedides per
l’ajuntament.
4. Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres
de major importància.
5. Seguiment i control de l'execució de les obres.

- Obres  d'infraestructura  geolocalitzades  (s'hi  inclouen les  obres  en
curs,  les  projectades,  les  executades  i  les  aprovades  pendents
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d'execució)
- Empreses  adjudicatàries  de  les  obres,  import,  termini  d'execució,
data d'inici i de finalització (expedients d’adjudicació en curs)
- Empreses  adjudicatàries  de  les  obres,  import,  termini  d'execució,
data d'inici i de finalització (expedients amb contracte formalitzat)
- Modificacions,  reformes,  pròrrogues  i  complementaris  dels
contractes d'obres
- Dates i terminis de les obres
- Obres  d'infraestructura  realitzades  i/o  aprovades  pendents
d'execució

Bloc 3 – Dades ambientals, socials i ciutadanes. 

1. Informació  sobre  la  situació  mediambiental  del  municipi,  amb  dades
actualitzades convenientment.
2. Informació  sobre  consums,  per  tal  que  la  ciutadania  puga  constatar
l’eficiència i l’estalvi en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc.
3. Dades sobre el trànsit  en la ciutat, amb informació precisa sobre talls de
trànsit, ubicació de radars.
4. S’incentiva la participació ciutadana en grans projectes de ciutat.

Bloc 4.- Finances Municipals

1. Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels
pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute
municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a més de
l’estat dels comptes municipals.
2. Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del
pressupost.
3. Publicació  en  la  pàgina  web  municipal  de  totes  les  desviacions  entre
l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans
d’aquesta desviació.
4. Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos
emprats,  com per exemple el  superàvit o el dèficit,  fiscalitat municipal,  despesa,
inversió, endeutament municipal tant bancari com no.
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#Recuperempersones

Serveis socials, igualtat, immigració, habitatge

Les  persones  han  de  ser  tractades  en  condicions  d’igualtat  i  amb
possibilitats  reals  d’integrar-se  com  a  ciutadans  del  País  Valencià  per  a
contribuir al progrés i benestar de tots.

Generar  igualtat  d’oportunitats  ha  de  ser  la  premissa  en  què  es  fonamente
qualsevol política desenvolupada per Compromís

 Igualtat d’oportunitats

1. Consell de la Dona. Creació i desenvolupament.

2. Plans d’Igualtat per a la Ciutat

3. Plans d’Igualtat per als ajuntaments, organismes i empreses públiques que 
d’ell depenguen.

4. Plans de Prevenció de la violència de gènere.

La  igualtat  no  només  ha  de  ser  entesa  en  termes  de  gènere,  abasta  també  el
concepte de capacitats diferents i a nivell local han de desenvolupar-se estratègies
que permeten la seua integració de forma efectiva i total

1. Plans  d’accessibilitat  urbana i  eliminació  de  barreres  
arquitectòniques en totes les instal·lacions de la ciutat.

2. Plans  de  tractament  integral  de  la  capacitat  diversa,  per  tractar  
vessants com la de l’ocupació, l’oci, l’associacionisme i la integració  
plena d’aquestes persones etc.

3. Incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els edificis 
residencials.

4. Reduccions fiscals i econòmiques per a aquelles empreses ordinàries 
que  contracten  serveis  o  consumisquen  productes  elaborats  per  
centres especials d'ocupació i empreses d'inserció.

5. Desenvolupament de l’ocupació pública conforme a la integració de 
les persones amb discapacitat.

6. Creació  d’una  comissió  sociosanitària  entre  professionals  
sanitaris  i  socials  per  millorar  l’atenció  de  les  persones  
dependents.  És  important  que  els  departaments  estiguen  en  
contacte continu per millorar el servei a les persones dependents.

7. Programa d’atenció i respir a les persones cuidadores.

8. Programes de voluntariat.
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Immigració

1. Elaboració  d’un  Pla  d’Acollida Municipal dissenyat  per  rebre  al  nouvingut,
creant un circuit  àgil i en el qual s’eviten gestions innecessàries. Amb aquest pla
tindrem les dades dels nouvinguts i podrem gestionar un  sistema d’informació
local real:
- Demografia i impacte demogràfic.
- Assentament i impacte territorial
- Tipologia immigratòria i diversitat.
- Mercat de treball.
- Sistema de benestar: educació, sanitat, serveis socials.
- Seguretat.

2. Pel  que  fa  a  l’escolarització,  creació  d’una  comissió  específica  de
matriculacions, amb l’objectiu de coordinar els recursos per a la millor ubicació
dels  nous  alumnes.  Així  mateix,  creació  de  tallers  d’adaptació  escolar, on
accedisquen  els  alumnes  amb  necessitats  d’adaptació.  Cal  treballar  amb  el
recolzament  d'educadors  socials  i  professionals  d'altres  àrees  que  puguen
contribuir a la plena integració d'aquest alumnat en els diferents cicles formatius.
Seran excel·lents ponts amb els educadors dels recursos formals (Escola Infantil i
Primària, ESO i formació superior).

3. Utilització  de  l’Agència  AMICS  per  realitzar  periòdicament  campanyes  de
sensibilització ciutadana i formació dels polítics i treballadors municipals sobre
els  aspectes  relacionats  amb  la  immigració,  perquè  es  considera  que  aquesta
organització, que atén directament els immigrants,  és una peça fonamental de cara
a la producció de canvis d’actituds.

4. Utilització de l´Agència AMICS o d'altres associacions amb objectius semblants
perquè la mediació puga ser un recurs a l´abast del professionals sanitaris i socials
en  la  tasca  d'atendre  persones  immigrants,  evitant-ne  la  presència  de  familiars
(principalment fills) que no ajuden a una adequada intervenció.

Serveis Socials

Els  Serveis  Socials  que  es  desenvolupen  a  nivell  municipal  són  una  de  les
competències que més s’ha vist afectada per la reforma local.  A nivell municipal
suposa una retallada de serveis de prevenció i atenció individualitzada que no es
poden perdre. És per això que ens comprometem a tindre una actitud rebel davant
aquesta reforma i mantenir aquelles competències que siguen necessàries per un
major benestar i una menor desigualtat.

- Serveis  d’informació,  orientació  i  assessorament  de  situacions  de
necessitat social. 

- Ajuda  a  domicili  de  persones  dependents  i  programes  de
recolzament a la unitat de convivència.

- Gestió d’ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la renda
garantida  de  ciutadania  o  de  qualsevol  renda  que  ajude  a  cobrir
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necessitats bàsiques.
- Mediació i intervenció familiar
- Programes  de  prevenció,  intervenció  i  inserció  per  a  persones,

famílies, grups i col·lectius en risc d’exclusió.
- Promoció de la inserció laboral.
- Protecció de menors en situació de risc.
- Atenció  a  les  persones  en  situació  de  dependència,  tercera  edat  i

discapacitat.
- Atenció primària a les persones víctimes de violència de gènere. 
- Gestió d’accés a vivenda social.
- Recolzament i dinamització del voluntariat social.

Totes aquestes competències han de ser traduïdes en diversos programes,  plans
d’actuació  i  accions  de  govern  que  poden  abastar  camps  tan  diversos  com  els
següents.

1. Recuperar l’antic ambulatori per poder centralitzar tots els serveis socials
i  sales  polivalents  per  a  utilitzar  les  diferents  associacions  socials .
Sol·licitar el conveni signat entre ajuntament i Tresoreria de l’Estat per saber els
anys de cessió i augmentar-los per poder realitzar-ne la inversió per rehabilitar
i  reformar  l’edifici  per  convertir-lo  en  la  seu  de  Seveis  Socials.  Amb  això
millorarem  i  impulsarem  els  serveis  socials  generals  a  través  d'un  major
desenvolupament i  implantació de les prestacions bàsiques dels programes i
d'una major dotació als equips socials de base. 

2. Implantació d'un  Pla d'Emergència de Xoc per a fer front a situacions de
pobresa  o  de  risc  d’Exclusió  Social.  Treballant  per  a  la  inclusió  social,  la
primera  actuació  ha  de  ser  frenar  situacions  d'emergència  amb  el
desenvolupament  del  Pla  Integral  contra  la  pobresa,  per  tal  de  combatre
aquest fenomen a la nostra ciutat de forma transversal en totes les polítiques
municipals (impostos, menjadors escolars, sanitat,  etc),  per continuar amb la
intervenció  sociolaboral  de  les  persones,  valorant  els  punts  forts  i  les
oportunitats de cada persona.

3. Ampliació de recursos ja existents dirigits a la tercera edat per a aconseguir una
major cobertura:  ampliar les hores de la plantilla de treballadores de SSD
(servei  de  Suport  a  Domicili),  convenir  amb  la  Diputació  el  sistema  de
teleassistència com venia oferint-se abans d'aquesta última legislatura.  

4. Creació  de  serveis  de  proximitat  per  a  persones  dependents:  discapacitats,
tercera  edat,  malalts  mentals,  menors.  Impulsar  unitats  de  respir  per  a
familiars de dependents (alzheimer, salut mental i altres malalties cròniques).

5. Exigir la  implementació de la Llei de Dependència, respectant els principis
bàsics pels quals es va impulsar i donant prioritat per garantir els drets de les
persones dependents i dels seus familiars. Sabem que no depén de la política
municipal, però la seua exigència a les institucions autonòmiques i estatals, sí.

6. Promoció  de  la  solidaritat  i  del  voluntariat.  Coordinació  de  recursos
professionals  i  de  voluntariat  per  a  la  realització  de  programes  d'atenció  a
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discapacitats, tercera edat i menors.

7. Impuls  de  l'associacionisme:  tercera  edat,  dones,  jóvens,  usuaris...,  i  grups
d'autoajuda. Coordinació des de la Regidoria de Serveis Socials per fomentar la
seua participació i ajudar en els possibles problemes que puguen sorgir.

8. Intervenció  familiar  i  atenció  a  jóvens,  menors  i  nuclis  de  convivència  en
situació  de  risc  social.  Elaboració  de  projectes  culturals  i  d'oci,  espais  de
trobada, formació i ocupació.

9. Intervenció socioeducativa amb menors que han comés alguna infracció de
tipus penal. Mediació penal intra i extrajudicial. 

10.Mobilització de polítiques actives d'ocupació dirigides a jóvens, parats de llarga
duració,  col·lectius  amb  dificultat  d'integració  laboral,  dones  soles  amb
càrregues  familiars,  immigrants,  discapacitats,  etc.  Desenvolupament  de
l'economia social. Impuls de programes d'ocupació protegits.

11. Desenvolupament  de  programes  d'atenció  i  intervenció  amb  col·lectius
d'immigrants. Animar a l´associacionisme de colectius d´immigrants.

12. Elaboració de programes municipals d'habitatge (mediació en situacions de
dificultat de pagament d'hipoteques o lloguers, vivendes socials, promoció de
lloguer d'habitatges, ajudes de lloguer).

13. En  l'atenció als  discapacitats,  s'impulsarà la  creació i  ampliació de  centres
ocupacionals, tallers d'inserció, centres especials d'ocupació i es fomentarà la
contractació i el treball cooperatiu amb les empreses d’inserció sociolaboral.

14.Promoció  d'equips  d'intervenció  familiar  amb  menors  i  altres  col·lectius  en
crisi. Programes d'acolliment familiar de menors. 

15.Creació d'òrgans de participació ciutadana. Es crearan consells municipals de
Benestar Social on tiguen veu cadascuna de les associacions i siga un estímul
per a conéixer la realitat social de Borriana i a la vegada la involucració dels
ciudatans.

16. Desenvolupar un  Banc d’Aliments que done suport  a les  entitats  locals  que
treballen  en  la  distribució  d'aliments  i  els  menjadors  escolars  garantits  per
assegurar que cap persona passe  fam als  nostre  municipi  i  menys encara la
població infantil.

17. Mesures contra la pobresa energètica. Signar un conveni amb FACSA per a què
no es produïsquen talls d'aigua en habitatges de famílies en greu risc d'exclusió
social.

18.Manteniment  i/o  creació  de  xarxes  de  ludoteques  i  esbarjo  infantil  que
permeten la conciliació laboral i familiar.

19. Incorporació dels majors de 16 anys de famílies en situació d’exclusió social al
programa de renda garantida per tal de permetre el manteniment dels estudis,
transport i autonomia.

20. Manteniment i/o desenvolupament dels programes de prevenció sociosanitaris
(drogodependències,  prevenció  VIH  o  SIDA,  prevenció  de  la  violència,
acaçament escolar o bullying, absentisme escolar, etc).
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Habitatge

1. Incrementar el parc d’habitatges vinculats a polítiques socials.

2. Negociar amb les entitats bancàries per a la cessió d’habitatges destinats
a cobrir necessitats socials.

3. Coordinar-nos  amb  la  Generalitat  per  a  exercir  el  dret  de  tanteig  i
retracte  en  les  transmissions  de  pisos  provinents  d’execucions
hipotecàries.

4. Exercir  el  dret  de  cessió  d’ús  per  a  aquells  habitatges  que  no
complisquen  amb  l’obligació  d’execució  d’obres  de  rehabilitació  dels
habitatges  buits  provinents  d’execucions  hipotecàries  o  de  dació  en
pagament.

5. Desenvolupar  un  programa  de  coordinació  dels  àmbits  d’habitatge,
ocupació i necessitats socials bàsiques.

6. Garantir,  sense  limitació  pressupostària,  les  ajudes  per  fer  front  a  les
urgències  socials  greus  en  què,  a  més  de  l’alimentació  i  la  pobresa
energètica, també s’hi inclou l’habitatge.

7. Consolidació del servei jurídic de mediació i intermediació hipotecària.

8. Promoure un diagnòstic de l’estat dels habitatges de Borriana.

9. Obrir  anualment  una convocatòria  de  subvencions  per  als  propietaris
que rehabiliten les façanes dels seus edificis a tots els barris de la ciutat,
amb  la  voluntat  de  mantenir  i  modernitzar  el  parc  d’habitatges  de
Borriana.
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#Recuperemeltreball

Ocupació, Formació i Inserció Laboral

L’atur  és  el  principal  problema que afecta  a  Borriana,  amb quasi  4.000
aturats.  La  lluita  contra  l'atur  és  un  dels  principals  objectius  per  part  de
Compromís  per  Borriana.  A  nivell  local  es  poden  desenvolupar  iniciatives  de
promoció  econòmica  i  de  la  ciutat  per  possibilitar-ne  una  millora  de  l’activitat
econòmica.

L’Ajuntament  de  Borriana  no  pot  creuar-se  de  braços  i  ha  de  contribuir
d’una manera decidida a la creació de llocs de treball i també a la formació dels
treballadors per tal  de facilitar la  seua adaptació a un món laboral  en constant
evolució. És des d’eixe plantejament que Compromís per Borriana vol abordar totes
aquelles iniciatives que lluiten contra l’atur.

1. Creació del Consell Econòmic i Social de la Ciutat, un òrgan local bàsic de
consulta  en  matèria  socioeconòmica,  laboral  i  ocupacional,  on  estaran
representats els sindicats, el sector agrari i pesquer, l’empresarial,  social i
educatiu, amb l’objectiu d’acordar, proposar i planificar les línies de treball a
emprendre per a poder donar un impuls a l’actual situació de desocupació
que viu Borriana. El Consell Econòmic i Social serà l’encarregat de decidir les
accions  a  realitzar  en  matèria  d’ocupació  davant  les  necessitats  de  la
societat.

2. Desenvolupar Plans de Negoci Urbans com a oportunitat de visualització i
màrqueting  de  la  ciutat  com  a  seu  de  negocis,  comercials,  de  serveis,
industrials.

3. Creació  d’un  Centre  d’empreses  innovadores,  amb  la  finalitat  de
promoure l’autoocupació en sectors de serveis que proporcionen valor afegit
i evitar que finalment acaben instal·lant-se en altres municipis. El programa
facilitaria l’accés a fons europeus, utilitzant com a fórmula col·laborativa el
coworking, generant sinèrgies entre els diferents autònoms i micropimes. El
coworking és una forma de treball que permet a professionals independents,
emprenedors  i  pimes  de  diferents  sectors  compartir  un  mateix  espai  de
treball,  tant  físic  com  virtual,  per  desenvolupar  els  seus  projectes
professionals  de  manera  independent,  a  l'hora  que  fomenten  projectes
conjunts.

4. Conveni  de  col·laboració  amb  el  Servef per  homologar  els  diferents
centres  municipals  i  col·laborar  amb  els  centres  privats  per  impartir
especialitats  formatives  que  donen  accés  a  Certificats  de  Profes-
sionalitat,  inclòs  el  CME  Martí  de  Viciana  pel  que  fa  a  les  activitats
artístiques.

5. Increment dels programes destinats a la formació per a l’autoocupació;
convocatòries de concursos i premis per als jóvens emprenedors que fan el
pas  de  crear  la  seua  pròpia  empresa.  Encetar  polítiques  municipals
destinades a ajudar econòmicament a aquells que emprenguen projectes i
fomenten  l’ocupació  a  Borriana.  Creació  de  programes  locals  de
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reincorporació laboral de jóvens titulats per tal d’evitar la fugida de cervells
cap a altres indrets. 

6. Formació per a l’ocupació, tant per a desocupats i desocupades com per a
col·lectius específics (EQUAL, OCUPACIÓ JOVE, etc.)

7. Promoure el cooperativisme com a eina de desenvolupament econòmic de la
ciutat.

8. Creació de  l’Oficina Municipal d’Inserció Laboral, homologada pel Servei
Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) per a la intermediació laboral, ja
que poden oferir un coneixement més proper de la realitat laboral del nostre
municipi.

9. Fomentar i millorar l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) existent
a  Borriana  per  a  la  promoció  i  implantació  de  les  polítiques  actives
d’ocupació  relacionades amb la creació  d’activitat  empresarial,  formació  i
inserció laboral.

10. Implantació de  Tallers de Formació i  Inserció Laboral per a facilitar la
qualificació professional adient a col·lectius amb dificultats d’integració al
món laboral.

11. Implantació novament de l’Escola Taller i Casa d’Oficis amb relació amb els
nous jaciments d’ocupació, que havia desaparegut en els últims anys.

12. Constitució d’empreses municipals per a la gestió d’activitats dels Nous
Jaciments  d’Ocupació  i,  en especial,  serveis  a  domicili  d’atenció  personal,
atenció als infants, agricultura ecològica i gestió del medi ambient.

13. Creació d’una Borsa de Treballadors i Treballadores de Borriana per tal
d’oferir a les empreses locals la contractació d’aquestes persones. Principal-
ment  als  magatzens de taronja,  per  evitar  així  el  tracte  gens  amable  que
presenten moltes ETTs als treballadors i treballadores del camp en l’època
de la taronja.

14. Creació d’una Borsa de Treball Municipal per a la realització de tasques de
serveis públics.

15. Creació  d’Ocupació  Públic  Municipal,  per  convocatòria  pública,  per  a
aquells llocs que actualment estan ocupats interinament. Realitzar un nou
estudi sobre les necessitats laborals a l’Ajuntament de Borriana.
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#Recuperemladministració

Economia i Hisenda Local

Junt amb la generació d’oportunitats ha de desenvolupar-se una fiscalitat
que combine el  manteniment dels serveis municipals sense que la pressió fiscal
supose una motiu d’ofegament a les famílies. És per això que:

1. En primer lloc es realitzarà una  auditoria interna  per determinar
quin  deute  correspon  a  un  comportament  il·legítim  de  l’administració
local,  per  generar  el  màxim  nombre  possible  de  recursos  dedicats  a  la
generació d’oportunitats.

2. Pressupostos  participatius. Com  ja  hem  exposat  anteriorment,
informació  i  participació  ciutadana  en  la  gestió  econòmica  municipal.
Informació  anual  a  tots  els  ciutadans  de  la  situació  econòmica
municipal.

3. Es desenvoluparan totes les bonificacions i ajudes que contemple la
llei en els impostos municipals per a les rendes més baixes i els col·lectius
més desafavorits. 

4. Revisió de les ponències de valors cadastrals realitzades en els
temps  de  la  bombolla  o  s’adaptaran  els  coeficients  d’IBI  per  a  no
situar  sobre  les  famílies  les  conseqüències  del  seu  esclafit .  Els
superàvits que es puguen generar per aquestos conceptes es destinaran a
ajuda  social  o  al  desenvolupament  de  plans  d’ocupació.  Es  reivindicarà
davant  de  la  Conselleria  d’Hisenda  l’adequació  al  valor  real  dels
immobles del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials
en compres de vivendes. 

5. Bonificar les llicències de reformes i rehabilitacions per a les rendes
més  baixes.  Considerem  que  hi  ha  un  sector  que  cal  potenciar  com  la
rehabilitació i la reforma, per pal·liar la greu crisi del sector i atesa la gran
borsa de vivendes, entre residencials i primeres vivendes, que existeix

6. Els serveis de gestió tributària adaptaran les seues ordenances
per a permetre la flexibilitat en el pagament. Així mateix els deutes amb
l’ajuntament seran negociables i s’establiran plans de pagament per a cada
situació de dificultat econòmica. 

7. S’elaborarà un calendari anual del contribuent personalitzat i es
donarà a principi d’any informació a tots els veïns amb el calendari de
pagaments  i  imports  per  a  cada  contribuent.  Es  facilitaran i  simpli-
ficaran les gestions desenvolupant mitjans telemàtics adients. 

8. Igualment  es  desenvoluparan  bonificacions  que  afavorisquen
l’emprenedoria i la sostenibilitat.  S’informarà i gestionarà la posada en
marxa de les empreses, facilitant la gestió dels tràmits amb l’administració
local  i  la  resta  d’administracions.  Agilització  dels  tràmits  per  a  la
concessió de les llicències d’apertura d’establiments. 

9. Els principis que regiran l’actuació administrativa i economico-
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fiscal han de donar resposta a la ciutadania des d’una òptica on prime
la transparència, l’objectivitat,  l’agilitat,  l’eficàcia i  l’eficiència en la
gestió dels recursos públics. 

10. Gestió  racional  dels  serveis  municipals. Retallada  d’un  gran
nombre de despeses supèrflues que acumula la gestió municipal com ara
atencions protocol·làries, òrgans de govern, etc.

11. Rigor  en  la  planificació  i  execució  pressupostària.  Evitar  les
partides d'ingressos unflades en el projecte de pressupostos. Eliminar del
projecte  de  pressupostos  les  inversions  fictícies.  Gestió  acurada  de  la
tresoreria. 

12. Estricte respecte dels principis de contractació (tant pel que fa a
la lletra com a l'esperit) per a l'adjudicació de les obres, subministraments
i  consultories,  fent  accessible  aquesta  informació  al  voltant  de  les
contractacions respectant els principis de publicitat i de transparència. 

13. Millora dels terminis de pagament als proveïdors i contractistes ,
acomplint la llei per establir-los en 30 dies.

14. Transparència.  Des  de  Compromís  considerem  que  tota  relació
proveïdor-ajuntament  ha  de  ser  pública  i  objectiva,  raó  per  la  qual  es
donarà publicitat  accessible a tota la ciutatania que permeta a totes les
empreses  concórrer  en  igualitat  d’oportunitats.  Creació  d'un  Registre
públic de proveïdors.
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#RecuperemlaCultura

Cultura i patrimoni 

Borriana  ha  comptat  en  els  últims  anys  amb  una  política  cultural
desorganitzada  i  sense  uns  objectius  concrets.  La  realització  d’exposicions,
esdeveniments,  fires  i  actuacions  no  han  sigut  marcades  amb  una  planificació
anual, sinó tot el contrari, i això ha comportat que les veïnes i els veïns de Borriana
no compten amb una educació cultural sinó que han hagut d'estar pendents del
que ocorre en tot moment. 

Per eixa raó, Compromís per Borriana vol convertir a la ciutat en un referent
cultural, com ho era fa anys, a les comarques de La Plana, amb treball i serietat,
deixant que els tècnics, en contacte directe amb el món cultural, tinguen capacitat
de decisió. Compromís proposa:

1. Elaborar  un  Pla  Integral  de  Dinamització  Cultural que  relacione
l’expressió cultural pròpia de Borriana amb la ciutadania i  que genere un
producte cultural (intern i extern) que permeta l’accés a la cultura a tothom i
arribe a tots els punts de la ciutat.

2. Potenciar Borriana com a referent cultural i alternatiu, enfortint els espais
culturals existents i creant nous espais i activitats en els poblats marítims
(biblioteca, cinema a la fresca, auditori a l’aire lliure a la zona de l’Arenal).

3. Dotar d'una  programació estable de teatre, música i cinema el Teatre
Payà,  compatible amb la programació de les diferents entitats locals  i  les
seues activitats. 

4. Programació anual d’exposicions i suport a les arts plàstiques. Conveni de
col·laboració amb el Consorci de Museus per tal de ser un centre associat.

5. Creació  de  la  Biennal  d’Arts  Plàstiques  de  la  Mediterrània,  amb  la
participació d’artistes i galeries de l’arc de la Mediterrània. 

6. Creació del Consell Municipal de Cultura amb personalitats del món de la
cultura, acadèmic i docent de la nostra ciutat, així com amb representants
d’entitats cultural i cíviques.

7. Obrir  i  potenciar  la  ruta  dels  museus:  Taronja,  Cardenal  Tarancón  i
Arqueològic, adaptant-los a les noves necessitats museístiques.

8. Apertura  del  Museu  de  la  Taronja,  amb  exposicions  periòdiques  i  una
programació  pròpia.  Visites  escolars  i  turístiques  que  sumen  turisme
agrícola  a  la  ciutat.  El  Museu  de  la  Taronja  ha  d'aportar  exposicions
itinerants que mostren la importància del reconeixement a tota Espanya de
l’únic museu d’aquestes característiques.

9. Apertura del Museu Cardenal Tarancón. La figura del Cardenal és única a
tota Espanya i la seua ciutat natalícia no ha comptat amb un reconeixement
necessari en un museu on s’arreplegue la documentació i el material per a
investigadors  i  visitants.  Per  aconseguir  l’apertura,  l’església  haurà  de
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construir la casa abadia i deixar lliure les instal·lacions de l’edifici que es va
construir amb aquesta finalitat.

10. La Biblioteca Municipal de Borriana ha registrat en els últims anys més de
90.000 consultes, amb gairebé 12.000 socis, la qual cosa significa que més
d'un  terç  dels  veïns  de  Borriana  en  són  socis.  Ens  comprometrem a
augmentar el pressupost destinat a l'adquisició  de llibres, més després
d'uns anys de congelació del seu pressupost, per tal de poder augmentar i
renovar els fons. 

11. Dotarem una partida pressupostària per a activitats culturals i de foment de
l'hàbit lector.  Ampliació de la biblioteca dins de la Casa de Cultura (sala
d'estudis, hemeroteca, etc.)

12. Col·laborar en la difusió i promoció de les diferents entitats socioculturals de
Borriana: Colla de gegants i cabuts, colla de dolçainers, centre aragonés de
Borriana, Grup l’Arenilla, Agrupació Borrianenca de Cultura, etc.

13. Potenciar  polítiques  culturals  de  més  abast  territorial:  supramunicipal,
comarcal i també de país, amb una bona programació i difusió de tot allò que
es fa a Borriana.

#RecuperemelPatrimoni
Patrimoni 

La història de Borriana encara continua viva al nostre poble. Edificis, monuments,
places, carrers que han viscut gran part de les dates més importants del nostre
municipi,  raó per la  qual  cal  posar en valor el  patrimoni històric  i  cultural  que
posseïx  Borriana  i  que  roman  oblidat.  Per  això  proposem  les  línies  d’actuació
següents:

1. Recuperació i  posada en ús del patrimoni immoble del qual l’ajuntament
n’és el responsable directe. 

2. No es pot permetre seguir amb l’entorn de l’ermita de Sant Blai tal i com
està.  Un  aparcament  fet  amb  pedaços  d’altres  obres,  i  sense  tindre  en
compte el valor històric i cultural que té l’ermita de Sant Blai. És necessària
la  remodelació  de  l’entorn  del  temple  del  nostre  patró  i  donar-li  la
importància merescuda. L’adequació de l’entorn en una plaça visitable seria
suficient per donar-li grandiositat a l’ermita, a l’hora que s’adequaria la part
de les cases per poder acollir un mural que donara més vida a la zona del riu
Sec. Es guanyaria una zona verda i s’enaltiria l’edifici de l’ermita.

3. Un dels projectes per als pròxims anys seria la construcció d’una font en la
plaça com a monument a la Font del Vi de Sant Blai, on es puga celebrar la
festivitat cada 3 de febrer, de manera que els veïns i veïnes puguen donar a
conéixer als visitants una tradició que no es promociona suficientment. El
fet de tindre un lloc físic durant tot l’any faria que la Font del Vi prenguera
més importància.

4. Cal  donar  notorietat  i  reformar  el  refugi  antiaeri  de  l’entorn  dels
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Carmelites per a què siga visitable.

5. La Torre de La Mar es podria fer visitable, acollir una aula de natura del
paratge natural del Clot de la Mare de Déu i donar-li un ús per al ciutadà de
Borriana. 

6. L'edifici destinat a acollir el  museu dedicat al Cardenal Tarancon,  com
hem comentat més amunt, també necessita d'un ús definit, ja que fins que
no  es  solucione  l’apertura  del  Museu  del  Cardenal  segueix  estan
infrautilitzat.

7. Potenciar la ruta del modernisme a Borriana. El nostre municipi té un dels
catàlegs més importants de cases modernistes de tot el País Valencià i no ha
estat aprofitat ni promocionat.

8. Obrir al públic la muralla medieval de Borriana i completar-la com a jardí
arqueològic.

9. Establir  una  relació  continuada  amb  les  administracions  superiors  a  les
municipals responsables d’aquell patrimoni que siga de titularitat pública.
Instar-les  perquè  executen  les  seues  competències  fent  eixe  patrimoni
accessible als ciutadans. Un cas paradigmàtic d’esta situació és el jaciment
de  Vinarragell,  oblidat  i  inaccessible  (en  contraposició,  per  exemple,  del
jaciment  de  Benicató  a  Nules,  que  es  presenta  net  i  visitable  per  als
ciutadans).

10. Establir una relació continuada amb els propietaris particulars d’elements
patrimonials d’interés per a la nostra ciutat per crear un llistat de béns a
protegir o recuperar i, en aquells que n'oferiren la possibilitat, poder posar-
los en utilitat pública mitjançant convenis. Borriana compta al seu entorn
urbà  amb  una  bona  quantitat  d’immobles  els  propietaris  dels  quals
necessiten  de  l’ajuda  de  l’administració  per  al  seu  manteniment  i  que
podrien ser posats en ús públic, com a museus o sales polivalents, a canvi
d’eixes  ajudes.  Un  exemple  és  l'edifici  del  Círculo  Frutero on  hauria
d'ubicar-se un vertader museu de la taronja, dedicat a mostrar la història
del  comerç  dels  cítrics  en  tota  la  seua  riquesa  i  importància  social.
Igualment,  a  l’entorn  rural  existeix  un  ric  patrimoni  que  cal  ajudar  a
conservar i,  quan siga possible,  posar-lo en ús públic (torres com la de
Tadeo o la de Calatrava o entorns com  el Molí de l’Hospital es poden
recuperar  i  usar  amb  finalitat  pública  per  a  visites  o  centres  d’inter-
pretació). 

11. Creació  de  xarxes  de  senders  locals  que  unirien  i  vertebrarien  punts
d'interés patrimonial del nostre terme, com ara una ruta de les alqueries
que mostraria edificacions valuoses històricament (alqueria del Batle, torre
de Tadeo o Sant Gregori) o una ruta de l'aigua que mostraria la importància
del patrimoni lligat a les xarxes de reg, que tan important ha sigut i és per a
la nostra ciutat. La ruta de l'aigua podria unir llocs tan emblemàtics com
l'assut de Borriana al  Millars,  la partició de la sèquia Jussana,  Sobirana i
Nules; diferents pous i molins com el Molí de l'Hospital.

12. Defensa  i  posada  en  valor  dels  productes  del  sector  primari  local,  tant
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procedents  del  camp  com  de  la  mar,  com  a  part  que  són  del  nostre
patrimoni cultural i social.

13. Replantejament  i  planificació  futura  de  la  retolació  dels  carrers,  per
adjudicar-los denominacions relacionades amb el nostre patrimoni local i la
nostra cultura davant de denominacions totalment buides de contingut.
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#Recuperemlaciutat

Urbanisme, Ciutat i Infraestructures

L'urbanisme és una eina de l'administració pública que ha de promoure un
creixement sostenible, d'acord amb les necesitats dels ciutadans i amb respecte pel
medi ambient, on prevalga l'interés general i  que busque millorar la qualitat de
vida de les persones. S'ha de gestionar amb consens de les forces polítiques de
l'ajuntament, perquè les decisions que pren hui un equip de govern pot haver de
gestionar-les un grup distint en el futur. Tots aquests conceptes que han d'acom-
panyar una bona gestió de l'urbanisme és tot el que ha faltat els últims anys de
govern del PP a l'Ajuntament de Borriana. Nosaltres volem créixer, per descomptat,
però tenint en compte quin tipus de ciutat volem, amb uns objectius clars,  amb
sentit comú i que tinga en compte els interessos de la gran majoria dels ciutadans i
no d'uns pocs, que és com ha ocorregut fins ara.

Rehabilitació Edificis i Nuclis Rurals

Actualment  hi  ha  un  excés  d'oferta  de  sòl  en  tots  els  municipis,  inclòs  el  de
Borriana.  Per  aquest  motiu  des  de  l'ajuntament  s'ha  d'orientar  i  fomentar  la
rehabilitació d'edificis, incloent especialment en aquest apartat els assentaments
rusticohistòrics en sòl no urbanitzable, com ara les Alqueries de Santa Bàrbara i
altres nuclis semblants. Aquest ajuntament només ha permés obres de conservació.
Nosaltres  legalitzarem,  perquè  és  possible  fer-ho,  aquests  assentaments  com  a
urbanitzables i, per tant, es podran realitzar totes les obres permeses, de manera
que guanyen els  propietaris,  que podran actualitzar els  seus habitatges,  i  tot el
sector  de  la  construcció,  actualment  deprimit,  ja  que  es  podrà  dinamitzar
fomentant la rehabilitació dels habitatges en general i d'aquests assentaments en
particular.

L'Arenal

L’Arenal  de Borriana és en l’actualitat un dels  valors més importants del nostre
municipi, però tenim clar que per a explotar-lo no és necessarri privatitzar-lo ni
hipotecar-lo.
El turisme de Borriana ha de començar de baix cap a dalt, i hem d'oblidar-nos de
grans projectes que tardaran molt en vindre o no arribaran. Compromís proposa
que l’Arenal es convertisca en una gran zona d’oci i descans. I per això pretenem:

- Dotar  de  més  zones  verdes,  de  serveis  dotacionals,  com  pistes
esportives,  auditori  a  l’aire  lliure,  zones  comercials,  com  restaurants,
bars,  i  també  locals  municipals.  La  proposta  és  crear  una  àrea  que
compagine l’oci de la gent amb activitats culturals i esportives, a l'hora
que es puga descansar i relaxar-se.

- Aprofitar, en benefici de tots, tot el potencial d'atracció turística que
té. L’exemple més clar al que s’ha de pareix l’Arenal és el llit del riu Túria a
València,  on  tant  els  seus  veïns  i  veïnes  com  els  visitants  acudixen
diàriament a participar en activitats de qualsevol tipus.
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- I  a  llarg  termini,  fomentar  la  creació  de  nous  hotels  en  la  costa,
intregant-los en els diferents projectes que hi ha al PGOU. Volem que el
turisme siga un factor econòmic determinant per al futur de Borriana.
Estem convençuts que l'Arenal pot i ha de ser l'eix aglutinador del model
de ciutat que desitgem.

Compromís  busca  no  hipotecar  la  zona  de  l’Arenal  en  grans  projectes,  sinó
plantejar  una idea  que prioritze  el  benestar  de  les  persones  però,  a  la  vegada,
atraga el turisme cap a aquestes zones de serveis que ara per ara l’Arenal no té.

Sant Gregori

El PAI Golf Sant Gregori és un dels fracassos més importants del govern del PP
d'aquests últims anys. Actualment, i com a conseqüència de la nefasta gestió que
s'ha realitzat, Borriana s'ha d'enfrontar a un problema de difícil solució i, encara
que  barregem  diferents  possibilitats,  nosaltres  sempre  estarem  del  costat  dels
ciutadans de Borriana propietaris de terrenys a Sant Gregori.
La  situació  del  PAI  Sant  Gregori  sols  té  tres  solucions  possibles,  i  Compromís
sempre estarà recolzant als propietaris i veïns de Borriana que havien apostat pel
projecte, i que l’ajuntament l’ha dut a la desfeta. Les tres opcions possibles són:

- La recerca d’un inversor i la subrogació del projecte urbanístic. És a dir, que
una empresa inversora assumisca la construcció i urbanització del PAI. Cal
recordar  que  el  projecte  de  Golf  Sant  Gregori  compta  amb  120  milions
d’euros de pressupost.

- La gestió directa per l’Ajuntament de Borriana. Una opció inviable per a un
ajuntament com el nostre, amb un pressupost de sols 26 milions, que no
podria asumir eixa urbanització.

- Figura  de  l’Urbanitzador  quede  deserta.  Si  aquesta  opció  ocorreguera,
exigirem els avals a l’empresa, i fins i tot plantejarem la reparcel·lació a la
inversa per compensar aquells veïns que van pagar amb terrenys.

L'opció a curt termini és la recerca d’un inversor després de les decisions preses
des de l’Ajuntament de Borriana amb la rescisió del contracte amb l’actual agent
urbanitzador. Per tant, el nou govern que entre a l’ajuntament haurà d'analitzar les
possibles opcions amb els tècnics municipals i prendre'n una decisió.

Paperera

La Paperera és la imatge simbòlica del que ha significat per a Borriana el govern
del PP: ruïna de l'edifici i ruïna econòmica. Com a mínim ha existit negligència en la
seua gestió per part de l'ajuntament, amb un enorme benefici que “per casualitat”
s’ha  emportat  alguna  empresa  amiga  d'algun  regidor.  La  imatge  a  l'entrada  de
Borriana de les ruïnes de la Paperera és la metàfora del partit que ens ha governat
els últims 20 anys i que ens ha arruïnat. L'expropiació forçosa per part d'aquesta
empresa ens ha costat ja a tots els ciutadans 12 milions d'euros, i encara en queden
uns altres 5 més que ens podrem trobar a l’ajuntament.  A nosaltres ens tocarà
gestionar-ho i solucionar-ho. 
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Compromís estudiarà les inversions que es poden fer als terrenys de la Paperera, ja
que ara en l’actualitat estan catalogats com a sòl urbanitzable. El primer pas serà
enderrocar l’edifici i acabar amb un problema afegit, que és l’estat en ruïna de la
construcció. 

A partir d’ahí, es podria proposar:

- Estudi per acollir una seu de la Universitat Jaume I a Borriana, amb
bones comunicacions tant de tren,  amb l’estació a prop,  com amb
vehicles per la N-340.

- Una  urbanització  que  incloga  un  centre  comercial  amb  cinemes,
hotels, bars, restaurants, etc, que complemente l'oferta que ja existix
a la ciutat.

- Un  auditori  multiusos  a  l’aire  lliure  per  a  celebrar  concerts  i
espectacles  com  a  mesura  curt  termini,  ja  que  en  aquest  cas  es
necessitaria molt poca inversió.

Pel que respecta a la resta de PAIs plantejats en distints nivells de gestió, la majoria
d'ells  només  són esbossos  originats  per  una  ànsia  desmesurada  de  creixement
sense sentit: els estudiarem en cada cas tenint en compte el tipus de ciutat que
volem i la demanda d'habitatge que hi haja.

Ciutat

Compromís sempre ha proposat que el creixement urbanístic de Borriana hauria
de ser amb sentit comú, sostenible i d'acord amb el model de ciutat que pretenem, i
tenint en compte la demanda real del mercat i no la que es puguen inventar alguns
interessats, que ens ha dut a què el terme de Borriana s’haja convertit pràcticament
en una jungla, pel caos existent.

L’actual  casc  antic  necessita  una  renovació  de  carrers  de  forma  gradual,  per
ampliar  voreres  i  fer  la  ciutat  més  visitable.  El  projecte  de  peatonalització  del
centre de la ciutat és un repte que ens marquen a llarg termini. Amb la sinceritat
per  davant,  la  construcció  d’un  aparcament  en  la  Terrassa  Payà  per  donar
l’alternativa a les places d’aparcament del Pla és inviable. Per tant, a curt termini el
projecte del centre de la ciutat passa per fer els carrers adjunts més accessibles per
a totes les persones.

Terrassa Payà

Una de les zones a revitalitzar és la Terrassa Payà, que actualment sols funciona
com a aparcament, sense cap altre ús més que a festes de la Misericòrdia.  Veiem
necessari que l’espai de la Terrassa Payà estiga més ben aprofitat pels veïns i veïnes
de Borriana, amb activitats a l’aire lliure que donen més afluencia de visitants al
municipi. Per tant, Compromís proposa:

- Un mural bianual en les parets de la Terrassa Payà que done color i
esplendor al centre de la ciutat, i que una simple plaça es convertisca en un museu
a l’aire lliure que siga visitable.
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- Celebració de fires del comerç local per convertir-la durant diferents
caps de setmana en un bulevard comercial.

- Celebració de fires de la Joventut o de la Solidaritat a l’aire lliure i que
revitalitze l’associonisme al municipi.

Infraestructures

Carretera del Port. Desdoblament

L’actual govern a Borriana ha renunciat totalment al projecte de desdoblament de
la carretera del Port. Des de fa més de 10 anys s’han signat convenis, protocols,
presentat projectes, però cap d’ells han sigut efectius perquè finalment el govern
de  la  Generalitat  no  l'ha  inclosa  en  els  seus  pressupostos.  Els  veïns  i  veïnes
coneixem  que  el  projecte  del  desdoblament  de  la  carretera  del  Port  és  una
necessitat de fa molts anys i ha de ser l’Ajuntament de Borriana qui exigisca a la
Generalitat  Valenciana  la  seua  inclusió  en  els  pressupostos  autonòmics,  sense
admetre un no com a resposta.

Les propostes que ara es presenten es centren en la construcció d’una vorera per
poder  anar  caminant  fins  al  port,  però  nosaltres  NO  VOLEM  RENUNCIAR  AL
DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA DEL PORT.

Per aquesta raó,  ens comprometem a lluitar pel projecte i  a lluitar per a què el
desdoblament, del que es farà càrrec la Generalitat Valenciana, siga una realitat en
els  pròxims  anys.  Sabem  que  serà  faena  dura  i  molt  llarga  de  reunions  amb
propietaris de terrenys i molta documentació, però lluitarem per a què es duga a
terme el desdoblament.

Compromís incorpora en el seu programa autonòmic que quan entre en el Govern
valencià inclourà en els pressupostos el projecte de desdoblament de la carretera
del Port de Borriana, que tant desitgem els veïns, amb espai per a un carril bici i
per a passejar, desdoblament que permetria millorar notablement el tràfic rodat
entre el centre urbà i els poblats marítims.

Estació

Recuperem l'estació és un projecte que planteja adoptar les mesures necessàries
per l'Ajuntament de Borriana per millorar l'accessibilitat a l'estació de trens d'Adif,
propiciant  un  augment  de  viatgers  que  done  arguments  per  a  renegociar  amb
Renfe la parada dels Civis per reduir el temps de viatge entre Borriana i València.

Els Civis són trens que no paren en totes les estacions amb l'objetiu de reduir el
temps de viatge pel matí des de les poblacions perifèriques fins els grans nuclis i
per la vesprada en sentit contrari. 

El  Civis  ha  de  parar  en  les  primeres  estacions  del  seu recorregut  i  limitar  les
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parades  en  les  estacions  més a  prop de la  destinació. Al  no  parar  en totes  les
estacions precisa seleccionar les que més viatgers  puguen oferir per a omplir al
màxim el tren.

Les estacions on paren els Civis precisen d'infraestructures adequades perquè els
viatgers puguen accedir en bus, caminant, en bicicleta o en vehicle particular i, per
tant, precisen d’aparcaments correctament dimensionats.

Fa  més de 10 anys que els Civis no paren a Borriana. El motiu és que l’entorn de
l'estació no és el més adequat per a facilitar un nombre important de viatgers. Per
aquesta raó, molts veïns i veïnes de Borriana es traslladen diàriament fins a Nules
per agafar els Civis, cosa que redueix encara més en les estadístiques de Renfe el
nombre de viatgers que agafa el tren a Borriana.

Les mínimes mesures que s'haurien d'adoptar per a fer més  accessible l'estació
són:

1. Adequar el entorn de l'estació per facilitar l'accés en vehicle particular:
- augmentar el  nombre de places d'aparcament,  inclús per mitjà  de

l’expropiació d’algun hort;
- establir  la  senyalística  oportuna  per  delimitar  correctament  les

places d’aparcament;
- millorar la il·luminació de la zona d'estacionament de vehicles.

2. Establir un aparcament de bicicletes i motocicletes videovigilat per la
Policia Local.

3. Millorar  el  servei  d'autobusos augmentant-ne  la  freqüència  i  sincro-
nitzant-lo adequadament amb els horaris dels trens.

4. Crear un carril bici que arribe des del centre del poble fins a l'estació.

Paral·lelament s'hauria d'establir contacte amb Renfe Rodalies per comunicar les
intencions de l'ajuntament i exposar l'objectiu que tornen a parar els Civis.

Recuperació de l’antic IES Llombai

L’Ajuntament de Borriana ha de reclamar la titularitat del sòl de l’antic IES Llombai
per poder projectar infraestructures municipals en eixos terrenys. Abans de pro-
metre cap construcció d’un Casal de Festes, Compromís es compromet a aconseguir
la cessió dels terrenys per part de la Generalitat en la seua totalitat.

En l’actualitat, la Generalitat Valenciana és l’encarregada d’enderrocar l’edifici que
ja no es pot aprofitar per a cap altra activitat. El següent pas és la construcció d’una
infraestructura destinada a usos culturals i festius que aglutine a totes les festes de
la localidad, falles, Misericòrdia, associacions de barris, etc. Per tant, les propostes
a curt i a llarg termini són:

- Primer  pas.  Cessió  del  sòl  de  l’antic  IES  Llombai  per  part  de  la
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Generalitat Valenciana.
- Construcció del Casal de Festes.

Finalització de rondes

Borriana ha de donar una solució a la finalització de les rondes exteriors i interiors
al seu municipi.  En l’actualitat sols falten dos trams per solucionar, com són els
compresos entre la carretera d’Almassora i el Camí la Cossa, i la connexió des del
Camí Artana fins a la carretera de Nules. Compromís reivindicarà i treballarà amb
els propietaris i implicats per dur endavant aquestos dos projectes, que no serà un
objectiu a curt termini.

I, per altra banda, donarem eixida a la unitat B-2, situada darrere del col·legi Villa
Fátima,  que  donaria  eixida  a  la  ronda  interior  i  reduiria  el  trànsit  rodat  en
l’avinguda Sant Joan Bosco. 
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#RecuperemlaJoventut

Joventut

La gent jove ha estat abandonada en els últims anys pel govern popular,
sense cap iniciativa on participar ni tampoc se'ls ha oferit serveis interessants per a
un col·lectiu que estudia, que vol treballar i que busca la seua oportunitat. Per eixa
raó,  l’apartat  de joventut no sols  parla  d’oci  i  activitat,  sinó que distingirem en
Polítiques Integrals de Joventut quatre apartats:

- Ocupació
- Educació
- Cultura, Oci i Temps Lliure
- Associacionisme i Voluntariat

Ocupació.
1. Foment  i  apropament  de  l'Agència  de  Desenvolupament  Local  als

jóvens:

- Incorporació  d’un servei específicament per a l'ocupació juvenil

- Connectar  l'Agència  amb  els  instituts  i,  particularment,  amb  la
formació  prelaboral  (formació  bàsica,  Programes  Formatius  de
Qualificació Bàsica, Escoles Taller i mòduls)

2. Creació de la Jornada de l'ocupació de la joventut borrianenca amb
taules  rodones,  tallers,  conferències  i,  per  suposat,  la  participació
d'asociacions  juvenils,  empreses  locals,  SERVEF,  Agència  de
Desenvolupament  Local,  instituts  de  la  ciutat  i  inclús  universitats  a
través d'una fira de l'ocupació juvenil.

3. Increment  dels  programes  destinats  a  la  Formació  per  a
l’Autoocupació.

4. Creació d’un Observatori de l’Ocupació Jove dins del marc dels Pactes
Territorials per l’Ocupació, per a evitar-ne la precarietat laboral.

5. Impuls de programes locals de reincorporació laboral de joves titulats,
per tal d’evitar la fugida de cervells.

6. Programa específic d’incorporació al món laboral de dones jóvens.

Educació.
1. Participació  activa  dels  ajuntaments  en  les  meses  territorials  de

seguiment i aplicació de la Formació Professional per tal d’afavorir la
connexió entre el món educatiu i el món empresarial del municipi i/o la
comarca.

2. Retorn de l'Escola Taller a Borriana.

3. Construcció  d’una  xarxa  de  carrils  bici  que  comuniquen els  instituts
entre si i amb l'estació de ferrocarrils.

27



4. Afavorir la constitució d’associacions locals i/o comarcals d’estudiants
que  servisquen  d’interlocutores  a  l’hora  de  planificar  polítiques  en
aquest àmbit.

5. Posar des dels ajuntaments servei d’autobús a la  universitat  amb un
conveni amb les poblacions veïnes, com Vila-real i Almassora.

6. Fer  convocatòries  municipals  de  beques  i  ajudes  per  al  transport
universitari.

7. Concessió d’ajudes municipals a la investigació per a jóvens titulats de
la localitat.

Cultura, oci i temps lliure
1. Creació del  Magatzem Jove cultural, en la que els i les jóvens tinguen

una oferta cultural més propera, conjuntament amb els empresaris del
sector, com a punt de trobada per a la música i per al desenvolupament
d'activitats alternatives. L’oferta creada al Teatre Payà moltes vegades
queda llunyana dels interessos dels jóvens, per tant el Magatzem aglu-
tinaria l’oferta d’activitats que fa temps que s’han perdut a la nostra
ciutat.  Concerts  de  grups  musical  en  directe,  promocionant  el  grups
locals, obres de teatre alternatives, monòlegs d’actors i actrius locals i
provincials  i  també exposicions  de  jóvens artistes  de  la  localitat  que
busquen una manera de donar a conéixer els seus treballs. És important
que la joventut de Borriana tinga un espai on poder demostrar la seua
vàlua i s’ha de fer de baix cap a dalt, des dels inicis, i recolzant-los. Són
molts  els  i  les  jóvens  innovadors  que  treballen  en  les  seus  pròpies
marques de roba, mobles, que no tenen on mostrar els seus productes i
aquest magatzem serviria de referent per a tots ells amb la celebració
de mercats alternatius i exposicions.

2. Afavorir  la  creació cultural  amb programes de formació al  Casal
Jove i convocatòria de beques i ajudes.

3. Impulsar activitats amb els locals d’oci de Borriana com el café teatre.

4. Setmana de la Joventut amb conferències i activitats musicals, teatrals,
cimena i arts plàstiques.

5. Compromís a dedicar una part substancial dels programes de festes a la
música, el teatre i la literatura, i a apostar pels creadors locals i comar-
cals més jóvens.

6. Promoure  programes  d’intercanvi  cultural amb  les  persones
immigrants  que  visquen  a  Borriana,  com  per  exemple  amb  festes
interculturals al casal jove, concursos culinaris o cinefòrums setmanals
convidant a Asociacions juvenils i de diferents cultures.

7. Afavorir l’aprenentatge del valencià als nouvinguts, tot garantint no
només el respecte sinó també la potenciació de les seues peculiaritats.
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8. Crear serveis de transport nocturn i en dies especials cap a la zona de
la platja,  o  de festes dels  municipis  veïns als  que molts  dels  nostres
joves acudeixen any darrere any: Vila-real, Castelló...

9. Drogodependències:  Promoure  programes  de  formació  sobre  les
drogues i afavorir la informació actualitzada en aquest tema concret al
Casal Jove. Creació d'accions específiques per a zones d'habitual consum
de tòxics a la vía pública com són els xiringuitos i la zona de l'Arenal
durant  els  mesos  d'estiu  (botellòdrom,  punt  d'informació  sobre
l'alcohol,  prevenció secundària,  etc).  Promoció de la Unitat Prevenció
Comunitària de la localitat en el sector de població de risc per exemple a
través d'Asociacions Juvenils i Centres Formatius.

10. Sexualitat:  Promoure  programes  locals  d’educació  sexual  amb  la
col·laboració  del  servei  de  Planificació  Familiar  i  instal·lació  de
màquines  expenedores  de  preservatius  en  totes  les  instal·lacions  de
titularitat municipal.

11. Afavorir polítiques locals que faciliten la creació de zones d'oci juvenil
com bé succeïx al carrer sant Vicent o a la zona de l'Arenal a l'estiu.

12. Donar  suport  decidit  a  l’esport  tradicional  i  als  esports  minoritaris,
convocant  competicions  comarcals  o  intercomarcals,  obrint  les
instal·lacions  necessàries  i  introduint-los  com  a  activitats  extra-
curriculars  a  les  escoles  (o  formant  part  del  currículum  d’Educació
Física).

13. Promocionar,  a través del SME i  el  Casal Jove programes de viatges i
excursions que  tinguen com a element central el coneixement del medi,
l’educació ambiental i la promoció del patrimoni valencià.

14. Construcció d’una vertadera zona de skatepark a la plaça Santa Berta.

15. Adequació i millora dels parcs de la ciutat.

16. Oferta  de  cinema  al  Teatre  Payà,  almenys  mensualment,  amb  una
pel·lícula per a cada sector d'edat.

Associacionisme i voluntariat
1. Foment del Consell de la Joventut com a lloc on debatre les polítiques

juvenils  de  forma regular.  Fa  molt  de  temps  que  no  s’ha  reunit  i  les
associacions no han arribat a reunir-se mai entre elles.

2. Creació d'una borsa de voluntariat borrianenc que pose en contacte
associacions  i  fundacions  amb  els  jóvens  que  tinguen  interés  en  ser
voluntaris.

3. Programes  municipals  de  formació  del  voluntariat,  amb  posteriors
experiències pràctiques.

4. Afavorir, econòmicament i infraestructuralment, la  constitució d’asso-
ciacions de tot tipus dins del municipi, especialment aquelles creades
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per jóvens i vinculades al medi ambient, solidaritat, població socialment
marginal, promoció cultural, educació, integració de la dona...

5. Convocar fires comarcals del voluntariat que siguen punts de trobada i
aprofiten per a l’intercanvi d’experiències.

6. Revaloritzar l'Hotel d'Asociacions i les sales d'assajos del Casal Jove.

7. Organització del Dia de la Solidaritat.
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#Recuperemleconomia

Comerç i Mercat Municipal

Des  de  Compromís  per  Borriana  som  conscients  de  la  importància  del
comerç tradicional de la nostra ciutat, no sols des de l’àmbit local sinó també a
nivell comarcal. Per aquest motiu, per la seua importància i pel que representa per
a l’economia de Borriana ens prenen d’una forma seriosa el seu futur.

1. Creació de l’Agència de Foment d’Iniciatives Comercials (AFIC). Agència
que estarà integrada a la Regidoria de Promoció Econòmica i englobada dins
de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Borriana,  que
suposarà una nova eina al servei del comerç per tal de dinamitzar i agilitzar
l’activitat  comercial  i  convertir  Borriana  en  un  veritable  pol  d’atracció
comarcal.  La  creació  d’aquesta  agència  farà  de  contacte  continu  amb
comerciants a l'hora de demanar subvencions europees,  nacionals i  auto-
nòmiques, organització de fires, queixes i sugeriments i per a emprenedors
que busquen documentació per crear un nou comerç.

2. Apropar  als  nostres  comerços  la  professionalització  i  qualificació  que es
mereixen  i  requerixen  en  aquests  nous  temps.  Per  això  considerem
necessari  que  des  de  l’AFIC  s’incentive  la  formació  qualificada  per  als
nostres  comerciants i  treballadors del  sector.  Facilitar a  tot  el  sector  del
comerç l’accés a les noves tecnologies i fer del comerç de Borriana un Portal
del Comerciant, un espai online que els facilite la comunicació i els aprope a
nous clients. 

3. Creació de nou de la  Federació de Comerciants de Borriana, associació
que ha d'englobar a tot el comerç de Borriana. No podem oblidar que  la
unió fa la força i per això considerem importantíssima aquesta unió de tot el
sector.  Des de Compromís per Borriana també pensem que amb aquesta
Federació del comerç es potenciaria la promoció i la imatge del Comerç de
Borriana més enllà de l’àmbit local i es podria treballar en campanyes de
promoció de la imatge del comerç de Borriana a nivell comarcal per a donar
a conéixer les possibilitats del nostre comerç a la resta de poblacions valen-
cianes.

4. Creació  de  la  Imatge–Marca  del  Comerç  de  Borriana com  un  centre
comercial  tradicional.  El  Comerç de  Borriana ha sigut  i  és  referent  a  les
nostres  comarques  i  ha  de  recuperar  l’esplendor  amb una  campanya  de
promoció amb una millora de la seua imatge en el municipi, però també en
les localitats veïnes.

5. Estudi de la possibilitat de construcció d’un aparcament a la plaça de l’antic
escorxador, plaça José Iturbi. Un aparcament subterrani que també serviria
per a remodelar la plaça i fer d’ella un espai públic per al ciutadà. A curt
termini,  el  problema  d’aparcament  es  podrà  reduir  amb  la  creació  dels
guals  temporals,  on  qualsevol  vehicle  podrà  aparcar  durant  una  hora
davant del gual en una franja horària determinada i permetrà que hi haja
sempre algun lloc buit per poder estacionar un vehicle.
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6. Millorar del servei de recollida d’envasos i embalatges, enllumenat de
carrers i places i la seua neteja.

7. Organització  i  celebració  de  fires  del  comerç  globals  per  a  tota
Borriana i locals, en cada zona del municipi. Fires de Bodes, La Nit del
Comerç Tradicional i  de Proximitat,  la Nit Blanca del Comerç,  són alguns
dels  exemples  que  s’acordaran  amb  les  associacions  i  la  federació  de
Comerç.

Mercat Municipal

Des de Compromís pensem que el Mercat Municipal ha de recuperar l’esplendor
d’anys enrere i per a què això es faça realitat han d’actuar les dos parts a la vegada,
l’ajuntament com a principal motor però també els comerços que obrin tots els
dies la seua parada. Per això, proposem:

Promoció del Mercat de baix cap a dalt

La clientela del Mercat Municipal és principalment adulta-major, és a dir, que el
segment jove-adult de Borriana no fa ús amb la mateixa periodicitat de les seues
instal·lacions.

Per aquesta raó, és necessaria una campanya de promoció per als veïns i veïnes de
Borriana, començant des dels més menuts, per a què el missatge es transmeta als
seus pares. 

- Campanya  Jo  menge  de  Mercat. Una  activitat  educativa  que  convida  a
alumnes d'educació primària i educació secundària obligatòria a acostar-se
al mercat  i  descobrir la  seua peculiar forma de comerç tan arrelada a la
nostra cultura mediterrània.

- La proposta facilita que els alumnes prenguen contacte amb el mercat del
municipi facilitant una experiència directa que els permeta: 

- Identificar els tipus de productes que es troben als mercats, reconeixent
i  valorant  positivament  el  producte  fresc  i  de  proximitat  que  pro-
porciona.

- Experimentar el valor diferencial de la compra en el MERCAT: (atenció
personalitzada,  quantitats  ajustades  al  consum  particular,  orientació
sobre el producte…)

- Reconéixer la importància d'una alimentació equilibrada i sana.

- Valorar  la  importància  del  producte  de  proximitat  com  a  element
fonamental en la sostenibilitat alimentària.

Aquesta iniciativa implica a la gent més menuda, que s’acostuma a vore el
Mercat Municipal com un lloc de compra tradicional del municipi.

- Les Nits del Mercat. El Mercat Municipal ha d’obrir les seues portes a la
gent,  i  veiem necessari  actuacions  fora  de  l'habitual  per  a  revitalitzar  la
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venda de les parades. La campanya passa per donar a conéixer els productes
que es venen al mercat, però per a menjar al moment, amb la venda directa
del producte, des del mostrador fins al paladar del client.

- Crear una imatge de  Marca de Qualitat del Mercat Municipal,  en què es
done a conéixer la qualitat dels productes que s’ofereixen però, sobretot, el
servei de contacte continu.

Rehabilitació i remodelació del Mercat Municipal

El  Mercat  Municipal  és  un  edifici  emblemàtic  en  el  catàleg  arquitectònic  de
Borriana i per això s’ha de mantenir en les condicions adequades, l’atractiu de la
seua construcció ajudarà a la venda de les parades del seu interior.

- Cal reinvidicar ajudes europees i estatals per a la remodelació del Mercat en
la seua totalitat, i tenim el compromís de realitzar obres de millora de les
instal·lacions  en  els  pròxims  anys,  amb  supervisió  tècnica  i  un  concurs
d'idees a realitzar a l'interior del mercat.
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#Recuperemelsectorprimari

Agricultura i pesca

L’agricultura a Borriana, i  més concretament la citricultura,  ho ha sigut
tot, motor econòmic, cultural i social; lamentablement hui no podem dir el mateix,
una part important de camps de tarongers està abandonada i l’altra part cada dia té
uns costos més elevats per al seu manteniment i explotació. 

Des  de  Compromís  per  Borriana  volem  apostar  per  una  nova  forma
d’entendre l’agricultura, el treball en el camp i l’alimentació, per això volem:

1. La creació d’una Marca Pròpia de la taronja de la comarca de La Plana, on el
producte prenga el valor que necessita al mercat. En l’actualitat, la majoria dels
llauradors no es centren en la qualitat de la taronja i la superproducció és un
dels problemes més importants per a poder traure un preu digne del treball de
tot l’any. Amb la creació de la Marca o Denominació d’Origen de la Taronja de
La Plana, els llauradors i els comerciants podrien aconseguir un major valor de
la fruita i, al mateix temps, es promocionaria el producte local i de la zona.

2. Fomentar l’agricultura ecològica.

3. Incentivar  el  Consell  Agrari  Municipal com  a  vertadera  entitat
administrativa,  consultiva  i  de  participació,  per  a  l’assessorament,  consulta  i
organització del sector agrari. El Consell Agrari ha de tindre la participació de
tots els seus elements per poder comptar amb una política agrària única, en la
qual tots participen.

4. Desenvolupar les Hortes Urbanes i el Banc de Terres com a mesures per
donar  alternatives  de  cultiu  i  sobirania  alimentària  als  veïns  i  veïnes  de
Borriana. El Banc de Terres no ha funcionat fins ara per la falta de promoció i el
contacte entre agricultors i propietaris. L’objectiu és actuar de fil conductor per
aconseguir que horts abandonats es convertisquen en horts on es puga cultivar
taronja o altres fruites que estan apareixent en la zona.

5. Desenvolupament,  en coordinació amb altres administracions,  dels  Bancs
Locals de Llavor per tal de fer perviure la diversitat de la producció agrícola en
les seues diferents variants.

6. Millorar anualment el manteniment dels camins rurals. Major suport de la
Guarderia Rural i adaptar-lo com un Cos Especial de Seguretat Rural i Protecció
del Món Rural.

7. Incentivar,  des  de  l’ajuntament,  la  modernització  de  les  explotacions
agràries i fomentar el desenvolupament rural, prioritzant els professionals de
l’agricultura, amb inversions en les explotacions agràries i amb el recolzament a
la incorporació  d’agricultors jóvens i  l’equiparació  de la  dona llauradora,  tot
això acompanyat d’una formació contínua i professional per a tot el sector. 

8. Destinar  la  recaptació  de  l’Impost  de  Béns  Immobles  de  naturalesa
rústica (IBI) a polítiques agràries.
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9. Treballar conjuntament amb altres administracions per a reformar el marc
de desenvolupament d’aquest tipus d’IBI, per a què en casos de crisi sistèmica
del camp puga bonificar-se o declarar-ne la seua exempció.

10. Creació  d’un  Centre  de  Formació  i  Qualificació  Agrària,  Ramadera  i
Pesquera d’àmbit  comarcal i  conjuntament  amb les  Organitzacions  Profes-
sionals, d’una manera estable i fix a Borriana.

11. Desenvolupar  polítiques  de  Quilòmetre  zero al  consum  i  a  l’activitat
comercial  lligada  a  l’agricultura,  possibilitant  als  agricultors  i  agricultores
arribar al consumidor de la forma més directa possible a través del comerç de
proximitat, o establint xarxes amb el sector de la restauració i oci.

12. Creació  del  Mercat  Local  de la  Taronja  de Borriana,  com a  mercat  de
proximitat, on els llauradors de Borriana puguen mostrar les seus varietats de
taronja i vendre-les directament al veïnat. 

13. Fomentar el consum dels dos productes que tenim a Borriana com són les
taronges i el peix, amb campanyes escolars i d’abast de la població en general.

Pesca
El port pesquer de Borriana té una importància comercial,  tradicional i  turística
molt notòria que no ha sigut explotada fins ara. Borriana ha de mirar cap a la mar i
l'única manera de fer-ho és que els seus veïns i  veïnes coneguen més a prop el
funcionament del port pesquer i els seus productes. Per eixa raó proposem:

1. Participar amb la Confraria de Pescadors en la  promoció del consum de
productes frescos de la mar. Donar a conéixer el funcionament del port a les
escoles amb l'elaboració d'unitats didàctiques i visites escolars. 

- Programa escolar sobre el  port pesquer i  la llotja.  Les visites a la llotja i  les
explicacions teoricopràctiques de la pesca fomentaran el consum de peix, però
el més important és que el funcionament del port pesquer siga conegut per tota
la ciutat.

- Promoció de visites guiades a la llotja i la zona del port pesquer.

2. Creació d’una  Marca o Imatge del  peix de Borriana,  amb els productes
més  punters,  amb  l’objectiu  que  es  dignifique  la  qualitat  del  producte  per
damunt de la quantitat i que es consumisca més i a millor preu.  Distintiu de
Qualitat en els comerços i restaurants que utilitzen el peix de Borriana.

3. Recuperar i  reglar la tradició de  la venda de moralla i  altres peixos al
detall al Port de Borriana, com un exemple del funcionament antic dels nostres
pescadors.

4. Treballar  conjuntament  amb  el  Govern  Valencià  per  tal  de  millorar  les
infraestructures existents al port de Borriana en allò que és necessari per a
guardar les xarxes i diversos estris de pesca. 

5. Exigir la rehabilitació i  remodelació de l’escollera de Llevant, que du els
últims  anys  en  un estat  lamentable,  i  desprecintar-la  per  a  què  pescadors  i
veïnes i veïns puguen disposar i usar d'aquest espai. 
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#RecuperelaimatgedeBorriana

Turisme

El turisme és una de les activitats que més ha crescut els últims anys. El
País Valencià i les comarques del Nord són destinacions atractives dins de l'estat
espanyol o fora d’ell des d'un punt de vista turístic. Per raons diverses, Borriana
forma  part  d'aquesta  oferta,  però  cal  que  el  turisme  es  convertisca  un  procés
beneficiós per als borrianencs, per a generar recursos i per a rebre subvencions
que ajuden a mantenir el nostre patrimoni artístic i cultural. 

El  patrimoni  borrianenc,  l’històric,  cultural  i  natural  ha  de  ser  el  punt
d'atracció  per  al  sector  turístic,  és  cabdal  per  tant  mimar-lo  i  potenciar-lo.
L’augment d’ingressos per activitats turístiques permetrà la generació d’ocupació. 

Per aconseguir això cal realitzar una revisió del model turístic actual, d’acord
amb els paràmetres següents:

- Creixement de la qualitat de l’oferta turística

- Increment de la demanda de productes turístics.

- Incorporació d’oferta d’oci actiu i de qualitat

- Millora  de  la  qualitat  de  l’oferta  turística.  Limitació  del  procés
urbanitzador i  augment  de la  inversió en infraestructures,  equipaments
(serveis  bàsics,  aparcaments,  etc.),  equipaments  (panells  explicatius,
senyals indicadors, fulls i mapes, etc.) i serveis públics necessaris. 

- Increment de l’atenció:

*Als valors ambientals, paisatgístics i gastronòmics.

*Al valor ecològic i als paratges naturals.

*Als valors historicoartístics i patrimonials i a l’oferta comercial de
proximitat.

-  Creació  d’un  catàleg  dels  béns  patrimonials  del  municipi:  cultural,
històric, ambiental i paisatgístic.

- Creació i correcta senyalització de les rutes de recorregut turístic per
explicar el seu contingut i no ser element de pèrdua.

-  Establir acords amb les entitats gastronòmiques de la ciutat per a
oferir  una  oferta  complementària  i  seriosa,  amb fonament  històric,  així
com  la  implantació  de  determinades  jornades  gastronòmiques  segons
l'època de l’any. 

 
En eixa línia, s’elaborarà un Pla Estratègic Turístic per a Borriana, conveniat amb
la Universitat, que marque les línies estratègiques de potencialitat de marca a llarg
termini,  basant-nos en dos aspectes clau: 
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- Turisme eventual o puntual. Se centra en esdeveniments d'índole cultural
o  esportiva  que  es  desenvolupen  en  la  nostra  ciutat  durant  unes  dates
concretes: falles, festival de música, etc. Convindria potenciar totes aquestes
activitats, econòmicament o estructuralment, dotar-les de majors recursos i
complementar-les amb mostres d'història, exposicions, actuacions, gastro-
nomia, etc. 

- Turisme  permanent.  Fonamentat  en  tres  aspectes:  cultura,  patrimoni  i
natura. 

o A  nivell  patrimonial  i  cultural,  destaca  el  valor  de  l'agricultura,
l'eclosió del cítric com a motor econòmic i el benestar que va aportar
(per aquests motius hem de reobrir i reviscolar amb força el Museu
de la Taronja) i la seua plasmació urbana a través del modernisme.
Conservació  del  patrimoni  arqueòlogic  del  terme  municipal  i  el
caràcter de ciutat medieval antiga i amb una llarga tradició. 

o A nivell natural, el paratge del Clot de la mare de Déu i les platges
ofereixen àmplies possibilitats però convé mantindre-ho en perfectes
condicions al llarg de tot l'any. Aprofitar i fomentar el potencial de
desenvolupament del Port Esportiu. 

El  Pla Estratègic Turístic ha de respondre als nous reptes del moment, i ha de
tindre en compte les línies mestres de sostenibilitat,  participació i  accessibilitat,
qualitat i creació d'un producte diferenciador de la resta, així com una implicació
del sector empresarial en el desenvolupament turístic de Borriana. 

Cal posar de manifest la importància de sumar els valors ambientals, paisatgístics,
culturals i del patrimoni, esportius i nàutics, gastronòmics amb els de la mobilitat
sostenible, professionalització del sector, l'ocupació i la creació d'empreses en el
sector turístic com a motor de la nova situació a Borriana. 

L’oferta de places d’hostaleria és molt menuda i desestructurada. Per afavorir la
rendibilitat  econòmica  de  la  inversió  que  es  fa  en  Turisme  i  desestacionalitzar
l’oferta caldria augmentar-ne el seu número. Per aconseguir-ho es procedirà de la
següent manera:

1. Afavorir  la  implantació  d’establiments  d’hostaleria per  poder
comercialitzar a través dels circuits majoristes i que es puga generar una
major ocupació, destinat zones específiques en el Pla General i excloent, en
tot cas, la zona de l’Arenal i amb un model de desenvolupament sostenible.

2. Creació  d’una  Central  de  Reserves,  amb  un  catàleg  d’apartaments
turístics  homologats,  propietat  de  particulars,  que  permetria  tindre  una
marca única per poder comercialitzar, racionalitzar i legalitzar els lloguers
amb  un  estàndard  de  qualitat,  fent  arribar  els  guanys  a  la  major  part
possible de propietaris i generar ocupació en serveis. 
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3. Des de Turisme Borriana, centralitzar tots els tràmits burocràtics perquè els
propietaris  puguen  obtindre  els  certificats  d’homologació  d’apartaments
turístics  de  la  Generalitat,  els  certificats  de  qualitat  i  les  ajudes  que
corresponguen. 

A més a més del Pla Estratègic Turístic,  Borriana ha de donar una solució a un
turisme que ha acollit en els últims anys i que no els ha tingut en compte, es tracta
de les autocaravanes. En l’actualitat hi ha un creixement de les caravanes a 
nivell  europeu,  que  ha  arribat  a  un  parc  de  1.800.000  vehicles.  Una  xifra  molt
important, que té presència durant tot l’any a la costa mediterrània, amb turistes
dels  països  nòrdics  que  busquen  tranquil·litat  i  mobilitat  però  que,  sobretot,
inverteixen allà on van.

Compromís  ha  estat  en  contacte  en  la  Plataforma  d'Autocaravanes  Autònoma
(LAPACA) per a informar-se del volum de turistes que transiten per les nostres
comarques i el resultat és més ambiciós del que es veu a l’Arenal. El nivell econòmic
del turista d’autocaravanista és alt.

Fins ara,  Borriana ha deixat  que els  autocaravanistes  que arriben a la  població
estacionen a l’Arenal sense cap tipus de control ni d’autorització. Per aquesta raó,
Compromís proposa:

- Crear una àrea de serveis per a autocaravanes en la zona del Port, en un
sòl dotacional existent. L’ajuntament trauria a concessió el servei de l’àrea, i
els  autocaravanistes  comptarien  amb  un  lloc  segur  on  deixar  els  seus
vehicles i, per tant, augmentarien el temps d’estància a Borriana.

La creació d’una àrea de servei per a autocaravanes suposa, a canvi d’una inversió
mínima, la creació d’una infraestructura nova per a la captació de turisme i, per
tant,  un  suport  nou  per  a  potenciar  els  valors  del  municipi,  cultura,  història,
gastronomia i el comerç local. El turisme sobre rodes ja fa temps que ha arribat a
Borriana, però no l’hem regularitzat.
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#Recuperemlesfestes

Falles i festes

Compromís  per  Borriana  proposa  tres  eixos  importants  per  a  la  Festa
Fallera. 
- Organització i Gestió de la Festa
- Millora Patrimonial
- Promoció de la Festa

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA FESTA

1. Nou model administratiu per a la Junta Local Fallera.  Compromís per
Borriana ha plantejat al col·lectiu faller que el primer pas que s’ha de donar
per  a  aclarir  el  funcionament  de  Junta  Local  Fallera  és  el  seu  model
organitzatiu. Per aquesta raó, cal repensar el model de Consell Sectorial que
encara  hui  manté  la  Junta  Local  Fallera  per  vore  si  interessa  o  no,
funcionalment, i variar eixe model en favor d’altres models possibles si es
considera convenient, ponderant sempre les competències i la participació
de les  entitats participants. 

2. Nova estructura organizativa de Junta Local Fallera. El nou model caldrà
que tinga en compte totes les parts actives en la gestió de la festa, tant els
seus  interessos  com  les  seues  limitacions.  Compromís  aposta  perquè  la
Junta  Local  Fallera  estiga  formada  pel  president  de  Junta  Local  Fallera,
comissió  permanent  i  president  i  directiva  de  la  Federació  de  Falles.  El
següent pas seria que els fallers de base anaren incorporant-se, de manera
progressiva,  a  la  comissió  permanent,  per  a  què  la  Junta  Local  Fallera
acabara nodrint-se de les comissions falleres i que el regidor solament fóra
la figura que gestiona la relació entre l’entitat i l’ajuntament. 

3. Procés planificat  i  acordat  entre les parts.  Compromís  destaca  que el
procés  es realitzaria  en els  pròxims quatre  anys  com a  mínim,  amb una
planificació acordada entre les falles i l’ajuntament.

4. Definir  cessió  de  competències  a  la  Federació  de  Falles  amb  cessió
econòmica. En primer lloc s’han de definir les competències que gestiona la
comissió  permanent  i  les  falles.  I  distribuir  la  cessió  i  ordenació  de
competències  entre l’organisme Junta Local  Fallera  i  Federació de Falles,
que ha d’estar planificada en els pròxims quatre anys, com a mínim, en un
consens  entre  les  parts  implicades.  La  cessió  de  competència  conté  una
cessió econòmica de les partides del pressupost de Junta Local Fallera, que
ha d’estar lligat. D’aquesta manera, la progressió de cessió de competències
estaria detallada per les parts implicades, i serien elles les que delimitarien
fins on arribar en la delegació o cessió de les mateixes.

MILLORA PATRIMONIAL 

Les falles, tot i ser una de les manifestacions culturals més arrelades a Borriana i
malgrat  haver  gaudit  d’una  important  despesa  anual  a  càrrec  de  pressupostos
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públics de diversos equips de govern local, continuen tenint un patrimoni nul. 

La Llar Fallera és un espai de lloguer, les comissions segueixen sense tindre un lloc
on poder treballar i guardar les carrosses, no es compta amb cap museu faller o
centre d’interpretació que pose en valor les aportacions de la festa a la cultura i la
societat de Borriana, la documentació històrica està malmesa o desorganitzada i
inaccessible,  els  Ninots Indultats  segueixen als  tallers  o casals,  o  perduts per a
sempre. Per tant, cal un esforç per no malbaratar cap recurs econòmic i destinar-lo,
no a coses que no deixen cap petjada, sinó a una millora decidida del patrimoni de
les falles, perquè serà patrimoni per a la ciutat i per als ciutadans i les ciutadanes.

1. El compromís passa per crear patrimoni faller, abans que qualsevol altra
despesa que puga ser per un any en concret. I això sols es pot fer creant un
arxiu i un centre d’interpretació faller.  

2. La proposta inicial passa per  reservar una aportació econòmica per al
patrimoni del pressupost de cada any,  perquè el  present de les falles és
important, però també s’ha de tindre en compte el passat, perquè la nostra
història ha de perdurar, i el futur.

PROMOCIÓ DE LA FESTA 

Compromís destaca l’esforç que les falles han fet per obrir la festa a la ciutat, però
cal donar un pas decidit per recolzar la participació ciutadana en la festa i fer una
primera promoció de  les  falles  cap  als  nostres  propis  ciutadans,  amb activitats
durant tot l’any que mostren el valor cultural i social de la festa fallera.

1. Apropar  la  festa  a  la  ciutadania. Per  aconseguir  aquest  objectiu  serà
determinant la col·laboració entre poder públic i les comissions, posant al
servei espais i mitjans disponibles. Compromís destaca que cal intensificar
l’esforç per apropar festa i ciutadania, especialment a la setmana de falles,
ampliant  l’oferta  lúdica  des  de  l’ajuntament  perquè siga  un complement
adequat a allò que ja ofereixen les comissions.

2. Activitats  de  promoció  durant  tot  l’any. Alguns  dels  exemples  per
promocionar  la  festa  fallera  en  la  ciutat  són  visites  als  tallers  fallers
d’escolars,  fira  del  llibre  de  publicacions  falleres,  xarrades  sobre  la  festa
fallera d’altres municipis, per conéixer altres realitats, tallers per a xiquets,
xarrades als instituts i promoció del mòdul d'artesà faller. Sense oblidar la
promoció  activa  cap  a  l’exterior  de  la  nostra  festa,  una  font  de  treball  i
ingressos per a la ciutat.

GREMI PROVINCIAL D'ARTISTES I ARTESANS FALLERS. BORRIANA 

En l'actualitat,  el  treball  dels  artistes  i  artesans fallers  a  Borriana  són un
vertader  motor  econòmic  de  la  ciutat,  amb uns  ingressos  importants  que
reparteixen entre proveïdors i empreses de la nostra localitat. Són una font
important de treball, a més de ser una activitat única al món i amb caràcter i
idiosincràsia  valenciana.  Per  totes  estes  raons,  Compromís  per  Borriana
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recolzarà l'activitat fallera que es realitza a la nostra ciutat, i proposa:

-Cursos  de  formació  per  a  artistes  i  artesans fallers  en  noves  tecnologies,
sempre consensuat amb la direcció del Gremi,  per conéixer les necessitats
dels seus agremiats. 

-Control de l'activitat artística i artesana fallera en el municipi, per a fer front
a negocis fraudulents.

-Promoció de l'activitat artística i artesana fallera a Borriana, però també a la
província de Castelló i fora d'ella, com un ofici artesà únic al món i valencià.

-Reivindicar  a  la  Generalitat  Valenciana  el  reconeixement  del  certificat
d'Artista  Faller  per a poder  plantar  el  monument  per  a garantir  el  treball
realitzat.

-Promoció  del  Mòdul  d'Artesà  Faller  i  Escenografia  que  s'impartix  a  l'IES
Jaume  I,  amb  l'objectiu  de  comptar  sempre  amb  un  nombre  d'alumnes
suficient perquè es consolide a Borriana.

-Reivindicar  la  millora  de  les  instal·lacions  on  es  realitzen  les  classes
pràctiques del Mòdul d'Artesà Faller i Escenografia de l'IES Jaume I.

Festes de Sant Blai

Les festes patronals de Sant Blai s’han convertit en els últims anys en dos setmanes
d’actes  culturals  sense  cap  programació dinàmica  per  a  la  població,  deixant  de
costat les tradicions que la ciutat ha tingut al llarg del temps. De totes aquestes
tradicions sols continua la Font del Vi, a la qual no se li ha donat la rellevància que
té a nivell provincial i autonòmic.

1. Promoció  a  la  provincia  de  Castelló  de  la  festa  de  la  Font  del  Vi  i
dignificar-la. 

2. Remodelació de l’entorn de l’ermita de Sant Blai, en la que la Font del Vi
prenga una importància reconeguda. 

3. Creació de la Font del Vi. La millora de l’entorn de Sant Blai implicarà, com
ja ha estat dit anteriorment, una font que done el servei d’aigua durant tot
l’any, però que el 3 de Febrer els veïns puguen anar a celebrar la festivitat al
costat de l’ermita. D’aquesta manera, l’entorn de Sant Blai comptarà amb el
reconeixement  que  ha  de  tindre  de  la  ciutat  i  la  celebració  de  la  seua
festivitat al costat.

4. Recuperació de les  tradicions que s’han perdut  a  Sant  Blai,  com és  la
Cursa de Cavalls per la joya o la Fira de Sant Blai en l’entorn de l’ermita, als
quals  es  sumarien  la  celebració  de  fires  dels  comerços  locals.  D’aquesta
manera, Borriana recuperaria part de les tradicions perdudes en les festes
de Sant Blai,  a les quals s’uniria l’oferta cultural programada d’acord amb
les inquietuds del municipi.
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Festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia

Les festes de la Misercordia tenen un caràcter principalment taurí on les penyes
són les vertaderes protagonistes de la setmana festiva per les aportacions tant de
patrocini de bous com també d’organització d’actes.

Les  penyes  han  de  tindre  el  protagonisme  merescut  i  rebre  les  ajudes
necessàries  per  a  seguir  esforçant-se  per  mantenir  la  festa.  Les  aportacions  i
subvencions a les penyes que organitzen activitats hauran d'estar reglades:

1. Comissió de Penyes. La creació d’una Comissió de Penyes és la proposta a
llarg termini que planteja Compromís per a la celebració de les festes de la
Misericòrdia. De la mateixa manera que les falles s’han unit per a aconseguir
ajudes, preus més baixos a l’hora de comprar, les penyes també han d'unir-
se per a convertir-se en una central de compres que beneficiarà a totes les
penyes  i,  a  l’hora,  puguen  tindre  més  força  en  les  festes  patronals.
Organització d’activitats,  promoció de la  festa entre les  penyes,  regulació
dels casals en la mateixa associació, són passos que es podran fer a partir de
la unió de les penyes.

2. Creació d’una partida pressupostària destinada a subvencions i ajudes
per a les penyes taurines i  festeres,  en la  qual,  complint  una sèrie de
requisits, comptaran amb ajudes per millorar la festa.

3. En l’apartat taurí, l’Ajuntament de Borriana planteja una setmana taurina on
les penyes siguen les protagonistes i  l’administració municipal  col·labora
amb el Bou del Poble, tal i com es fa en poblacions veïnes.

4. Les  penyes  taurines  que  participen  durant  les  festes  de  la  Misericòrdia
comptaran amb unes subvencions reglades per a facilitar la seua iniciativa.

5. Creació d’una Comissió del Bou encarregada de dur l’organització de tots
els actes taurins de la localitat,  amb un regidor com a responsable de la
celebració de les mateixes, que no caldrà que siga el mateix que s'implique a
l’àrea fallera.

6. Programació  musical.  Les  festes  de  la  Misericordia  han  d'estar
acompanyades  d’una  programació  festiva  i  musical  d’acord  amb  les
demandes  del  municipi.  La  creació  de  la  Comissió  de  Penyes  ajudarà  a
conéixer eixes demandes,   algunes de les quals  passen per l’organització
d’orquestres i actuacions musicals durant la setmana festiva, que fins ara
assumeixen les penyes.

Festes de barris, poblats marítims i Santa Bàrbara

La promoció de les festes dels barris, poblats marítims i Santa Bàrbara són
essencials per a mantenir les tradicions a la nostra ciutat. Per eixa raó, Compromís
proposa el programa  Les Festes als Barris,  amb el qual es potenciarà la imatge
d’aquestes festes, amb ajudes econòmiques però, sobretot, amb infraestructures,
per fer més fàcil la seua celebració.

Menció  especial  mereix  el  bou  en  corda que  es  fa  anualment  a  Santa
Bàrbara, tradició que se celebra des de finals del segle XIX i que Compromís per
Borriana recolzarà sempre que la festa es realitze respectant la normativa reglada
per la Conselleria.
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#Recuperemelfestival

Festival

Des  de  fa  cinc  anys  Borriana acull  durant  la  primera  setmana del  mes
d’agost el festival Arenal Sound. Un esdeveniment que ha crescut molt en poc de
temps, i això ha suposat un increment de visitants que Borriana no ha pogut acollir
en les millors condicions.

Compromís aposta per la continuïtat del festival, però amb modificacions davant
l’actual situació,  i  davant el  conveni signat per l’Ajuntament de Borriana des de
l’inici. Per això proposem:

1. Creació  d’un  conveni  nou  entre  l’Ajuntament  de  Borriana  i
l'organització  de  l'Arenal  Sound en  què  estiguen  recollides  totes  les
clàusules de serveis que assumirà cada part.

2. Nou contracte de lloguer dels  terrenys de la  zona de l’Arenal  amb noves
condicions.

3. Trasllat progressiu del càmping de la zona de l’Arenal al càmping de la
zona de Malvarrosa i altres zones properes. Aquesta mesura implicaria que
la zona de l’Arenal  quedara lliure per  a què veïns  i  veïnes  de Borriana i
visitants  pugueren  disfrutar  de  la  platja  en  total  tranquil·litat,  i  sols
quedaria el recinte de concerts al costat de la mar i el port.

4. El trasllat del càmping de la zona de l’Arenal solucionarà  l’embús que es
produïx  en  el  passeig  marítim  de  la  platja per  accedir  al  recinte  de
concerts.

5. El trasllat del camping de la zona de l’Arenal implicaria que els vehicles dels
assistents  al  festival  anirien  a  la  zona  d’acampada  nova  i  no  a  la  zona
portuària.

6. Habilitar  aparcaments  vigilats  en  el  polígon  de  Carabona,  amb
autobusos llançadera per arribar a les zones d’acampada.

7. Control de la venda ambulant en la zona pròxima al recinte de concerts.

8. Promoció del nom de Borriana en tots els cartells del festival, tal i com
ocorre en la resta de festivals a nivell nacional.

9. Participació de grups locals en el festival.

10. Promoció  i  celebració  d’activitats  del  festival  en  el  casc  urbà.
Exposicions  a  l’aire  lliure,  actuacions  en  acústic  en  places  del  municipi,
farien  que  els  assistents  al  festival  acudiren  al  casc  antic  i  visitaren  el
municipi.

11. Promoció turística de Borriana durant el festival, amb visites guiades al Clot,
al casc antic de forma gratuïta per incentivar les visites a la població.

12. Arenal Sound amb les festes. Col·laboració del festival en la celebració de
concerts en les festes patronals del municipi, tant en Misericòrdia com en
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Sant Blai, mostrant el seu recolzament a la ciutat per acollir el festival.

13. Arenal Sound amb les falles.  El  festival comptarà amb un premi en les
festes falleres a la millor crítica. D’aquesta manera, l’Arenal Sound estarà en
contacte amb la societat borrianenca.

14. Regulació  dels  negocis  oportunistes  durant  les  dates  de  celebració  del
festival.
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#Recuperemlazonamarítima

Zona marítima. Port, Grau, Serratella

La zona marítima de Borriana, Port, Grau i Serratella implica més de 7.500
habitants,  una població molt important,  amb dret a tindre un contacte directe i
continu amb els òrgans de govern de l’ajuntament. Des de Compromís veiem neces-
sari  que els veïns i  veïnes tinguen un fil  conductor per poder decidir  les seues
competències i inversions amb l’ajuntament i no hagen d’esperar a què el regidor
de torn vaja a l’associació de veïns a preguntar què es necessita. Per aquesta raó
plantegem:

- Constitució del Districte Marítim. 
És  una  entitat  administrativa  de  gestió  desconcentrada  que  possibilitarà  la
participació dels veïns i veïnes al Govern i administració de Borriana. El Districte
Municipal es constituirà com un instrument essencial per al desenvolupament de
polítiques de  proximitat  i  participació,  tant des de la  perspectiva de la  descon-
centració de funcions com des de la de la participació ciutadana.

Les seues competències estaran relacionades amb l’organització de la participació
ciutadana i la transmissió de les necessitats públiques a l’ajuntament de la ciutat,
és a dir,  que farà de corretja de transmissió entre el veïnat d’eixe barri i  l’ajun-
tament.

El Districte Marítim el formarà la Junta Municipal de Districte, que haurà d'estar
formada per representants de les formacions polítiques,  sense necessitat de ser
regidors,  del  moviment  veïnal  i  les  associacions  sectorials,  i  sempre,  tots  ells,
hauran  de  tindre  una  vinculació  amb  el  propi  districte.  El  Districte  Marítim
comptarà  amb  representants  del  Port,  Grau  i  Serratella  amb  l’objectiu  que  les
propostes estiguen centralitzades en la zona marítima.

Port
La població del Port és la més quantiosa de la zona marítima de Borriana, amb una
associació molt activa que ha animat el veïnat a organitzar-se i a demandar tot allò
que  és  necessari  per  al  benestar  de  les  persones.  És  cert  que  el  Port  ha  estat
abandonat en els últims anys, de manera que la creació del Districte Marítim farà
que  el  contacte  amb  l’ajuntament  siga  continu  i  més  dinàmic.  Per  tot  això,
Compromís proposa:

1. No  renunciar  al  desdoblament  de  la  carretera  del  Port.  Com  ja  hem
avançat anteriorment, pensem que no podem conformar-nos solament amb
la construcció d’una vorera o un carril per a bicicletes i deixar de costat el
projecte que la ciutat es mereix i que tants anys du esperant. Per això, ens
comprometem a lluitar pel projecte, i a lluitar per a què el desdoblament,
del  que  es  farà  càrrec  la  Generalitat  Valenciana,  siga  una  realitat  en  els
pròxims  anys.  Sabem  que  serà  faena  de  reunions  amb  veïns  i  molta
documentació,  però  Compromís  ho  ha  inclòs  al  programa  autonòmic  i
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lluitarem per a que així siga.

2. Sol·licitar  a  la  Generalitat  Valenciana  amb  el  govern  de  Compromís  un
terreny per a la construcció d’un local per a activitats i cursos en la zona del
Port. Mentre el nou edifici no siga possible per la falta de sòl dotacional, o
per falta de fons econòmics de l’ajuntament, s’adequaria algun baix en la
zona portuària per a donar el servei.

3. Creació del servei de Biblioteca de la Mar.

4. Adequar la zona esportiva de l’avinguda Mediterrània i realitzar un estudi
per a crear una nova zona esportiva amb zones verdes a la zona portuària.

5. Dotar el Centre d’Atenció Primària de servei de Pediatria almenys dos dies
a la setmana per poder atendre al veïnat del Port.

6. Millora  del  funcionament  informàtic  i  administratiu  de  la  Tenència
d’Alcaldia  del  Port,  convertint-la  en  una  Oficina  de  Proximitat  per  al
Ciutadà.

7. Creació d’un grup operatiu de la Policía Local que controle específicament la
zona marítima.

8. Revisió i reglamentació del funcionament del Mercaplaya, per evitar el fem
incontrolat que s’acumula en finalitzar l'horari de venda, fem que sol acabar
en la platja, però també per millorar l’organització i la superfície en què es
celebra.

9. Arenal per a l’oci i el descans, com ja hem detallat a l'apartat d'Urbanisme.

Grau
La zona marítima del Grau de Borriana ha augmentat la seua població en els últims
anys. L'edificació ha convertit el Grau en un dels barris emergents durant l’estiu,
però  també  durant  tot  l’any,  i  això  ha  fet  que  els  seus  veïns  i  veïnes  tinguen
reivindicacions que han de ser ateses per millorar el benestar de les persones que
hi viuen. Per aquestos motius Compromís proposa:

- Reivindicar davant del Govern Espanyol i el servei de Costes l’ampliació de
l’espigó en la carretera del Grau, cosa que permetrà millorar-ne la seguretat
i  protecció  de  la  zona  marítima,  evitant  qualsevol  desperfecte  que  es
produïx quan hi ha temporal.

- Compromís veu necessari realitzar un estudi econòmic i tècnic per a què
el  passeig  marítim  que  comença  en  la  platja  de  l’Arenal  continue  i
arribe  fins  al  Grau. Per  eixa  raó,  realitzarem  un  estudi  de  viabilitat
econòmica  per  avaluar  en  quants  anys  es  podria  realitzar  un  passeig
marítim que anara de punta a punta de les nostres platges i que milloraria la
qualitat de vida a les persones que viuen a la zona marítima.

- Construcció  d’una  vorera  en  la  carretera  del  Grau,  en  la  zona  compresa
entre l’avinguda Constitució i l’avinguda Cañada Blanch.

- Rehabilitació i posada en valor del polifuncional de la zona del Grau.
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Serratella
La zona marítima de la Serratella ha mantingut en els últims anys una lluita veïnal
per millorar la protecció dels efectes de la mar i de la marjal. Dos problemes als
quals els veïns i veïnes demanen solucions per poder millorar el seu benestar en la
zona. El veïnat s’ha vist oblidat pels òrgans de govern de l’ajuntament, i això ha
suposat  que s’haja  perdut tot  contacte per solucionar els  problemes que hi  ha,
problemes que, en molts casos, es reduïxen a simples tramitacions municipals.

Per aquestes raons, Compromís proposa:

1. Reivindicar  al  Govern  espanyol  i  Costes  la  construcció  dels  quatre
projectes  (dos  dics  exempts,  l’espigó  a  l’inici  de  la  Serratella  i  la
protecció de  la costa  en la  zona del  Marge  a  la  Ratlla)  que  queden
pendents per a la protecció de la costa en la zona sud de Borriana, en
la  Serratella.  El  diputat  per  Compromís  al  Congrés  dels  Diputats,  Joan
Baldoví,  s'ha  compromés  amb  els  veïns  de  la  Serratella  a  investigar
l’execució i estat d’aquestos quatre projectes, per conéixer la inversió que hi
ha destinada i saber la reivindicació que s’haurà de fer només Compromís es
faça càrrec de la gestió municipal.

2. Estudi i revisió de la zona humida de la Marjal.  L’actual situació de la
Marjal en Borriana s’ha de conéixer de ben a prop, i per això demanarem a
la Conselleria de Medi Ambient una revisió de la zona humida per saber-ne
l'extensió exacta.

3. Reivindicar  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  la  redacció  del  Pla  de
Minimització de la Marjal, amb l’objectiu que els veïns i veïnes de la zona
tinguen un full de ruta per saber quines activitats poden realitzar en la zona.

4. Reinvidicar a la Conselleria de Medi Ambient la redacció del  Pla Especial
de la Marjal, que donarà la clau per conéixer la situació en la zona de la
Serratella.

5. Reivindicar a la Conselleria de Medi Ambient la posada en valor de la zona
de la Marjal, al ser catalogada com a zona humida i, per tant, que veïns i
visitants coneguen el valor ecològic que té la Marjal.

6. Exigir la finalització de les unitats A-30 i A-31 a la urbanitzadora, amb una
zona esportiva  que no  han construït  després  que  els  propietaris  hagen
pagat les seues quotes d’urbanització. Rehabilitació dels solars municipals,
reclamació dels drets dels veïns al seu benestar.

7. Millora  dels  camins  rurals  que  connecten  en  la  zona  de  la  Serratella  i
senyalització adequada.

8. Reforma de l'edifici polifuncional de la Serratella i reclamació a l'empresa
constructora.

9. Conveni amb l'associació de veïns per a la utilització de les instal·lacions
del polifuncional de la Serratella en el primer pis.
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#Recuperemlensenyança

Educació

A  Compromís  pensem  que  les  administracions,  tant  la  local  com
l'autonòmica i l'estatal, han de garantir un accés igualitari per a tots els ciutadans i
ciutadanes  als  tres  serveis  públics  bàsics:  l'educació,  la  sanitat  i  la  justícia.  En
coherència amb aquest principi fonamental, Compromís defensa l'educació pública
com a garantia de l'accés universal a l'educació en condicions d'igualtat. El sistema
educatiu públic ha de ser, a més, de qualitat i gratuït i el nostre ajuntament és el
responsable municipal que ha de garantir i vetlar pel seu bon funcionament dins de
l'àmbit local.

A Borriana tenim un mapa educatiu que inclou totes les franges d'edat, des
de l'atenció preescolar de les deu guarderies del municipi fins a l'Escola de Gent
Gran per a majors de 60 anys (gestionada pel Centre Municipal de les Arts Rafel
Martí de Viciana). Pel que respecta a l'ensenyament primari i secundari,  hi ha a
Borriana  quatre  centres  concertats  (Villa  Fátima,  Consolació,  Salesians  i  Illes
Columbretes) i huit centres públics (Penyagolosa, F. Roca Alcaide, J. Iturbi, Cardenal
Tarancon, Pare Vilallonga i Novenes de Calatrava de Primària, i de Secundària els
IES Jaume I i Llombai).

La xarxa de centres públics continua patint greus problemes des de fa anys
que  el  PP no  ha  resolt  i  que  necessiten  solucions  immediates.  Compromís  per
Borriana exigirà que es duga a terme sense més dilació:

1. La construcció del col·legi públic Cardenal Tarancon.

2. La rehabilitació de l'Institut d'Ensenyament Secundari Jaume I. Inclòs
al programa autonòmic de Compromís

3. La recuperació de la titularitat municipal per a la guarderia infantil
Príncep Felip.

La  màxima  institució  municipal,  el  nostre  ajuntament,  ha  d'assumir  de
forma efectiva  la  seua funció de vetlar i  garantir  que tot  l'alumnat de Borriana
conega la seua ciutat en tots els seus àmbits i  s'ha de responsabilitzar de dur a
terme actuacions concretes que establisquen una xarxa de vinculacions educatives
i culturals entre els escolars i els nostres espais naturals (platja, Clot de la Mare de
Déu),  patrimonials (esglésies  del  Salvador,  de  la  Mercé,  dels  Carmelites;
campanar;  mercat  i  cases  modernistes;  etc.),  culturals (teatre  Payà,  Casa  de  la
Cultura), esportius i, fonamentalment, amb les múltiples associacions que són el
motor de la nostra vida cultural i ludicofestiva. 

Per a Compromís per Borriana es tracta d'un objectiu prioritari que ha de
ser incentivat i coordinat per l'ajuntament, perquè sabem que si ensenyem al llarg
de la seua etapa escolar a conéixer, valorar i estimar el patrimoni comú als
nostres  jóvens,  quan  arriben  a  l'edat  adulta  seran  ciutadans  i  ciutadanes
respectuosos i conscients que vetlaran també pel manteniment del patrimoni de
tots.
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L'ajuntament  ha  de  dur  a  terme  campanyes  que  afavorisquen  que  els
escolars  coneguen  l'amplíssima  oferta  d'associacions que  tenim  al  nostre
municipi per tal que amb el temps puguen anar incorporant-se a elles d'acord amb
els seus interessos i preferències. A Borriana tenim associacions tan diverses com
l'Agrupació  Borrianenca  de  Cultura,  l'Associació  de  Drets  Humans,  l'Associació
Cultural/Penya  Juan  Varea,  el  Centre  Excursionista  de  Borriana,  la  Colla  de
Dolçainers  i  Tabaleters,  les  corals  Carnevale,  Borrianenca  i  la  Infantil  i  Juvenil
Borrianenca,  el Grup de Danses Tradicionals L'Arenilla,  l'Agrupació Filharmònica
Borrianenca, l'Agrupament Escolta Borriana, War Hammer Borriana o l'Agrupació
Borrianenca de futbol-txapes, i l'Asociación Cultural Deportiva La Merced. Tota esta
rica oferta associativa, desconeguda per la major part de la població borrianenca,
ha  de  ser  coneguda pels  nostres  jóvens a  través  de  programes  divulgatius  que
partisquen de l'ajuntament i que vagen adreçats a tot l'alumnat de Borriana perquè
afavoriran la creació d'una xarxa de relacions educatives, lúdiques i culturals que
millorarà la cohesió social de la nostra ciutat.

L'Ajuntament  de  Borriana  assumirà,  amb Compromís,  la  seua  funció  de
donar suport a l'alumnat, a les famílies i als centres educatius.

Compromís amb l'alumnat:
1. Oferirem una línia de beques de llibres per ajudar a l'èxit escolar d'aquell

alumnat amb problemes socioeconòmics.
2. Atorgarem  premis  extraordinaris  amb  dotació  econòmica  destinats  a

l'alumnat amb alt rendiment acadèmic.
3. Assegurarem  els  recursos  per  garantir  la  integració  de  l'alumnat  amb

necessitats educatives especials.
4. Iniciarem  convenis  de  col·laboració  amb  altres  municipis  europeus  per

oferir  programes  d'intercanvi  escolar  amb  la  finalitat  de  millorar  el
coneixement de llengües estrangeres.

5. Crearem  i  gestionarem  una  aula  d'acollida,  en  col·laboració  amb  la
Conselleria d'Educació,  on iniciarà els seus passos en el sistema educatiu
l'alumnat nouvingut o d'incorporació tardana.

6. Vetlarem pel compliment rigorós de l'escolarització obligatòria, fent tots els
esforços possibles per acabar amb l'absentisme escolar.

7. Promourem,  en  coordinació  amb  les  famílies  i  els  consells  escolars  dels
centres  docents,  programes  de  serveis  a  la  comunitat  per  a  l'alumnat
conflictiu que substituiran les mesures punitives poc pedagògiques.

8. Implantarem una xarxa wifi oberta a la Biblioteca municipal i n'ampliarem
l'horari en èpoques d'exàmens.

9. Dotarem la Biblioteca municipal de major volum de materials didàctics en
valencià i de suficients ordinadors amb connexió a internet i software lliure
per a l'ús dels estudiants.

10. Demanarem el compliment estricte de les ràtios, tant en educació infantil
com en primària i en secundària, demanant l'ampliació de les línies allà on
calga.
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Compromís amb les famílies:

1. Donarem suport i estimularem la creació de bancs de llibres en els centres
educatius, gestionats bé per les ampes o bé per la direcció dels centres, per
ajudar les famílies a reduir la càrrega econòmica.

2. Garantirem la  gratuïtat  del  servei  de  transport  escolar  entre  els  poblats
marítims i els diversos centres docents de Borriana.

3. Obrirem  els  centres  educatius  amb  horaris  d'acollida  adaptats  a  les
necessitats de les famílies treballadores.

4. Assegurarem l'oferta de places escolars públiques en totes les zones.

Compromís amb els centres educatius:

1. Promoció del Mòdul Professional d’Artesà Faller i Escenografia al municipi i
la provincia de Castelló, per a no tornar a perdre cap curs.

2. Col·laborarem  en  el  manteniment  adequat  de  les  instal·lacions  escolars
municipals.

3. Oferirem  l'apertura  de  les  escoles  fora  dels  horaris  lectius  per  a  la
realització d'activitats formatives i l’esport.

4. Posarem a la disposició dels centres docents tots els espais i els recursos
municipals que siguen necessaris per al seu millor funcionament.

5. Demanarem que l'oferta escolar de Borriana siga consensuada.
6. Demanarem el traspàs de l'educació infantil de 0 a 3 anys i de l'EPA amb la

transferència pressupostària corresponent.
7. Negociarem l'augment progressiu de competències en la planificació i gestió

de l'educació per part de l'ajuntament i en potenciarem el Consell escolar
municipal com a eix vertebrador.

8. La  Comissió  municipal  d'escolarització  assumirà les  competències  plenes
del procés d'admissió d'alumnes.

9. Afavorirem  la  comunicació  entre  els  centres  amb  cicles  formatius  i  les
empreses  per  ajustar  l'oferta  formativa  amb  les  necessitats  reals  de
Borriana.

10. Promocionarem l'intercanvi d'experiències, informació i recursos entre els
centres educatius del municipi.

L'Ajuntament de Borriana, amb Compromís, assumirà la responsabilitat d'educar
ciutadans  respectuosos  amb  el  nostre  patrimoni,  raó  per  la  qual  tindrà  com  a
objectiu clar i  prioritari  vincular l'alumnat de la nostra ciutat  amb l'entorn
municipal.  Amb  esta  finalitat  s'elaboraran  unitats  didàctiques  i  es  realitzaran
visites  guiades  que  permetran  difondre  entre  el  nostre  alumnat,  amb  la
col·laboració de les escoles i els instituts, el ric patrimoni municipal (esglésies del
Salvador  i  els  Carmelites,  el  campanar,  el  centre  històric,  el  mercat  i  les  cases
modernistes, la Casa de Cultura, el Museu Arqueològic Comarcal, Clot de la Mare de
Déu, entre altres).
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#Recuperemelsistemasanitari

Sanitat, salut pública i prevenció de riscos

1. El nostre sistema sanitari  ha de ser  universal,  públic,  gratuït,  equitatiu,  de
qualitat i adequadament finançat. Recuperarem l’atenció sanitària completa i
la prestació farmacèutica per a tots aquells col·lectius que l’han perduda amb
el Reial Decret 16/2012. 

2. Elaboració d’un diagnòstic de salut de la comunitat local.

3. Intervenció  per  la  salut  dins  els  plecs  de  condicions  de  contractes
administratius  (concessions  i  gestió  d’aigües  potables,  concursos de neteja
d’edificis i espais públics, recollida de fems i escombreries per a reciclar).

4. Confecció d’ordenances específiques per al control de riscos per a la salut i
promoció de normes d’higiene pública. Revisió i confecció, segons els casos,
d’ordenances del soroll, ordenances d’antenes de telefonia, ordenances sobre
centrals elèctriques dins el casc urbà, ordenances sobre tinença i circulació
d’animals domèstics, ordenances sobre instal·lació i manteniment d’aparells
d’aire condicionat i calefacció.

5. Pla d’actuació municipal en situacions d’emergència i catàstrofe.

6. Plans d’educació per a la salut i divulgació d’hàbits saludables.
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#Recuperemlesport

Esport

Les activitats  esportives s'han convertit  en una de les alternatives d'oci
més importants en la nostra societat,  al  mateix temps que comencen a ser una
necessitat per a la salut i un element fonamental que serveix per a potenciar les
relacions socials entre tots els segments de la població. 

Els  ajuntaments  tenen  competències  per  a  fomentar  l'activitat  física  esportiva,
mitjançant  l'elaboració  i  execució  de  plans  de  promoció  de  l'esport  dirigits  als
diferents sectors de la població, l'organització de l'estructura administrativa local,
la  promoció  de  l'associacionisme  esportiu,  la  construcció  i  l'equipament
d'instal·lacions, manteniment, etc. Per això proposem:

1. Recolzament  de  clubs  i  entitats  esportives  per  a  la  celebració  d’esde-
veniments esportius. L’Ajuntament de Borriana ha d’animar i incentivar la
celebració de proves esportives a la població, amb l’objectiu que la ciutat es
convertisca en un referent esportiu.

2. Disseny d'un circuit urbà per a córrer. Amb els serveis de llum, fonts d’aigua,
bona senyalització i prioritat absoluta dels vianants davant els vehicles de
qualsevol tipus. Els veins i veïnes de Borriana comptaran amb itineraris de
5,  10,  15 i  20 quilòmetres pel terme municipal per a poder gaudir de la
pràctica de l’esport.

3. Zona esportiva en el Clot del a Mare de Déu. El paratge natural municipal
s’ha convertit en un centre esportiu per a molts veïns i veïnes, simplement
per anar a córrer o a passejar a peu o en bicicleta, i per això s’ha de comple-
mentar amb una zona esportiva adaptada al paratge per a realitzar altres
activitats d'exercici muscular.

4. Modificació del carril bici de l’avinguda Mediterrània, que tant de perill
té tant per a vianants com per a ciclistes, per tal que estiguen al costat de la
vorera i  protegits pels vehicles aparcats.  D’aquesta manera,  la vorera i  el
carril per a bicicletes quedarà unit.

5. Promoció dels esports nàutics entre alumnes i la població de Borriana.
El  desconeixement  per  gran  part  del  municipi  per  la  potencialitat  dels
esports nàutics és la principal barrera que s’ha de superar. L’Escola de la
Mar i la promoció de clubs esportius nàutics han de ser una via per promo-
cionar el port de Borriana.

- Creació de Club de Rems.

- Promoció d'alumnes a l’Escola de la Mar.

- Cursos d’iniciació per a residents de Borriana.

6. L’estructura  administrativa  del  Servei  Municipal  d’Esports  podria  orga-
nitzar-se a partir  de quatre  àrees:  administració,  activitats,  manteniment
d’instal·lacions, i imatge i comunicació. Tot impulsat pel sistema de direcció
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que es trie i coordinat per la Regidoria d’Esports.

7. Establir  una  estreta  col·laboració  amb  les  associacions  esportives  locals
perquè es convertisquen en l’element dinamitzador de l’esport local. S’han
d’aprofitar les idees de les associacions esportives locals que són les que
realment coneixen les necessitats a l’hora d’organitzar les activitats.

8. Adaptar un  model de gestió de l’esport escolar davant la deixadesa de
l’administració autonòmica. Els ajuntaments hem de fer-nos càrrec d’aquest
important servei per a la població. També hi ha models diversos, des de les
escoles esportives conveniades amb els clubs locals, que reforça l’associa-
cionisme i implica els clubs en la gestió esportiva, fins a escoles totalment
municipalitzades. És imprescindible comptar amb el professorat d’educació
física de tots els centres i  posar al  seu abast tots els recursos de l’admi-
nistració; considerem prioritari escoltar-los i que siguen ells i elles qui facen
les  propostes.  L’educació  física  a  nivell  escolar  no  té  res  a  vore  amb  la
pràctica d’un esport  concret,  i  ha de transmetre als  xiquets la  necessitat
d'incorporar  l’activitat  física  com una rutina  al  llarg  de  tota  la  vida,  tan
important com menjar o dormir bé. És educació i cultura i, per tant, són els
mestres i el professorat qui han de portar la iniciativa a l’hora de dir-nos
què necessiten ells i elles i els xiquets.

9. Oferta  als  mestres  i  professors  de  recursos  formatius,  des  de  xarrades,
col.loquis, jornades tècniques…

10. Afavorir  l’esport  per  a  tots,  posant  a  l’abast  de  la  població  totes  les
instal·lacions i serveis auxiliars necessaris.

11. Establir  convenis  amb  els  clubs  locals  atenent  a  les  seues  necessitats
d’utilització de les instal.lacions.

12. Programar activitats  específiques dirigides a la  salut  principalment de la
gent gran. És un dels grups d’edat que més es pot beneficiar de l’activitat
física i als que l’administració municipal millor pot arribar.

13. Promoció  de  l’esport  de  la  pilota  valenciana  amb  competicions  entre
escolars, i jornades de portes obertes al trinquet municipal per tal que la
gent del poble conega el seu funcionament. Molts veïns i veïnes encara no
coneixen les instal·lacions del trinquet, ni la seua pràctica, i s’ha de fer una
campanya de promoció per donar a conéixer el seu funcionament. 

14. Incentivar l’Escola de Pilota a Borriana.

15. Millorar  al  màxim  la  gestió  i  la  utilització  de  totes  les  instal·lacions
disponibles en la localitat, fins i tot les escolars. Conveni amb associacions
per poder obrir els patis de les escoles, ja que són llocs excepcionals per
promoure la pràctica esportiva i absolutament infrautilitzats.

16. Potenciar els esports minoritaris a Borriana.

- Tenis.  El  Club  de  Tenis  té  una quantitat  de  xiquets  i  xiquetes
treballant durant tot l’any que volen obrir l’esport a la ciutadania.

- Creació d’un equip de natació a la piscina municipal.
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- Seguiment  i  continuitat  per  evitar  que  a  una  determinada  edat
s’abandone la pràctica de qualsevol esport per no saber adaptar-nos
a les necessitats del xiquets.

17. Recuperar esports oblidats, com l'handbol, voleibol o frontenis.

Esport base

Les ajudes des de l'ajuntament només les entenem si van dedicades a l'esport de
base. Per això proposem.

- Que la utilització de les instal·lacions esportives municipals siguen gratuïtes
per a tots els clubs i associacions esportives locals.

- Subvencionar  equitativa  i  proporcionalment,  segons  el  nombre  d'usuaris
que tinguen, a les associacions i clubs esportius locals.

Recuperació del Llombai

Compromís  creu  que  és  una  vergonya  que  per  interessos  partidistes  diverses
instal·lacions  esportives  ubicades  al  camí  Llombai  estiguen  en  desús  i  aban-
donades. La proposta principal en aquestes instal·laciones passa per rehabilitar-les
i posar-les en funcionament per al municipi i els pobles veïns.

- el velòdrom, 

- la pista d'atletisme 

- el camp de futbol

- els vestidors

- les graderies
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#Recuperemlaseguretat

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Últimament la  seguretat  s’ha convertit  en una de les principals  preocu-
pacions de la ciutadania. Tots i totes hem sentit parlar de robatoris a la ciutat, hem
patit  o  conegut  casos  de  robatoris  a  domicilis,  en  moltes  ocasions  amb  els
propietaris dins de l’immoble, i hem sigut testimonis de com fins i tot els nostres
llauradors han hagut de patrullar el terme com a mesura de pressió davant dels
furts del coure, de les collites, destrosses al terme, etc. Són tant la nostra integritat
física com els nostres interessos econòmics els que, malauradament, sentim ame-
naçats. A tot això li cal una resposta ràpida de les forces de seguretat i aquesta
resposta ve condicionada per les polítiques que s’han d'adoptar al consistori. 

A més a més,  els cossos de seguretat tenen altres tasques que impliquen direc-
tament la ciutadania, com ara la mediació en conflictes, informació puntual, orde-
nació del trànsit, etc. 

Davant  d’aquestes  demandes  creixents  per  part  dels  ciutadans  i  ciutadanes  el
govern municipal  ha de donar una ràpida solució i  en aquest  sentit  les nostres
propostes són: 

1. Increment important de la seguretat ciutadana, tan a l’àmbit urbà com al
terme. La Policia de Barri ha d’estar en contacte amb el veïnat i coneixer-
los:

- Determinar quines són les demandes i estructurar-les. Per a això, ha
d'haver-hi un major acostament al ciutadà. 

- Realitzar  reunions  periòdiques  amb  els  distints  col·lectius  de  la
ciutat. 

- Donar comunicació de forma periòdica dels sistemes utilitzats per a
eradicar els distints problemes demandats. 

- Mantenir reunions amb els diferents Cossos Policials integrats en el
municipi, afavorint el flux d'informació recíproca. 

- Conscienciar el col·lectiu policial dels problemes ciutadans. 

2. Per a la realització d'allò que acabem d'exposar el cos de policia ha de tindre
una bona formació per a poder desenvolupar òptimament les seues compe-
tències. La formació inclou coneixements: 

- Jurídics, salvaguardant l'ordenament jurídic espanyol, per això han
de realitzar-se cursos periòdics d'aprenentatge i actualització de la
legislació vigent. 

- Psicològics.  El  personal  ha  d'estar  entrenat  en  els  distints
enfocaments  psicològics  per  a  un  millor  desenvolupament  de  les
seues competències.  Tracte correcte amb el ciutadà,  inspirador de
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confiança i seguretat, intervencions realitzades davall pressió, etc. 

- Físics:  maneig  correcte  amb  defenses  i  armes  per  a  aconseguir
realitzar  les  intervencions  amb  el  menor  grau  de  lesions  per  al
ciutadà i el propi agent. 

- Primers  auxilis,  i  el  coneixement  detallat  d'aquest  apartat  ha
demostrat que es poden salvar vides. 

- Adequar  la  formació  dels  caps,  organització  del  personal  i  dels
recursos, planificació, aplicació de noves tècniques que han obtingut
bons  resultats  en  altres  cossos.  Acostar  el  Cos  Policial  al  sistema
empresarial privat amb identificació d’objectius. 

Policia democràtica:  el poder policial prové de la legalitat que es deriva de les
institucions democràticament elegides, és un poder delegat per la pròpia societat i
per tant al servei d'ella i no l'instrument d'una determinada ideologia. La policia
forma part d'una societat plural de la qual es nodreix i en tot moment ha de respec-
tar tots els corrents socials dins de la legalitat. Per aquestes raons proposem:

1. Agilitzar i reduir el procediment sancionador i assegurar que les sancions
amb les corresponents vies de recurs es facen efectives (multes, especial-
ment les que afecten a la seguretat vial). Urbanisme (infraccions urbanís-
tiques), Prevenció i Protecció Civil.

2.  Major  coordinació  i  millor  aprofitament  dels  recursos  policials  dispo-
nibles per l'Administració local. 

3. Contestació a la denuncia o proposta ciutadana directa, amb cridada de
telèfon, en què es millorarà el contacte amb els veïns i veïnes.

4. Atenció al ciutadà més directa, amb una oficina a l’ajuntament.

5. Permís a tots els agents per conéixer la informació policial interna, que
fins ara estava denegada i impedia conéixer la situació diària i setmanal.

6. Potenciació d'un model d'actuació policial assistencial preventiva que, en
contacte  diari  amb el  veïnat  i  les  seues  associacions  i  entitats  represen-
tatives, tracten de resoldre els seus problemes de seguretat i convivència.
Així, també es convertiran en receptors de les queixes, denúncies i sugge-
riments dels veïns en relació als serveis municipals.

7. La Policia Local, a banda de promoure la convivència i solidaritat entre els
veïns,  haurà  de  ser  la  part  fonamental  de  la  política  de  prevenció  de  la
marginació  i  de  la  delinqüència,  unint-se  als  programes  concrets  de
benestar social que seguirà desenrotllant el nostre partit a l'ajuntament.

8. Introducció d’una ciclopatrulla d’agents amb bicicleta, com les existents
a altres localitats, per fomentar tant la proximitat com els transports alter-
natius a la localitat. Així mateix, es crearà una ordenança d'ús i circulació de
la bicicleta per facilitar l'estacionament o circulació de bicicletes per deter-
minats vials.

9. Reivindicar l'augment gradual de la plantilla de la Policia Local , fins
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a completar-la, cosa que comportarà una major presència en totes les zones
de la localitat,  acostant el  servei al  ciutadà.  També considerem necessari
seguir dotant de mitjans la Policia Local (vehicles i mitjans tècnics). 

Municipi segur: Protecció Civil

El desenvolupament dels serveis de Protecció Civil a escala municipal depenen dels
recursos econòmics i del nombre d'habitants, però en tot cas han d'adequar-se per
a fer front als riscos específics de la nostra ciutat:

1. Reforç  del  servei  de  Protecció  Civil.  Formar  al  voluntariat  impartint
jornades  i  cursos,  per  mitjà  dels  quals  aconseguirem  que  les  persones
majors d'edat del municipi s'integren en l'Agrupació de Voluntaris i tinguen
els  coneixements  necessaris  i  imprescindibles  que  els  permeten  saber
actuar en cas necessari.

2. Dotar  al  voluntariat  i  al  Servei  de  Protecció  Civil  dels  mitjans  tècnics
adequats, començant per un local o seu amb garatge i magatzem, mitjans de
transport, equips de transmissions, vestuari, etc. 

3. Elaboració dels Plans d'Autoprotecció, l'objectiu dels quals és que tots els
edificis públics  el tinguen elaborat i actualitzat, donant prioritat als Plans
d'Autoprotecció Escolar. Cada centre escolar haurà d’actualitzar i realitzar
pràctiques dels seus Plans d’Autoprotecció Escolar  per mitjà de simulacres
d'evacuació  i  xarrades  dirigides  tant  al  professorat  com a  l'alumnat.  Els
xiquets  han de començar des de menuts  a formar-se en la  cultura de la
seguretat i l'autoprotecció. 

4. Potenciarem els col·lectius socials i professionals que col·laboren en tasques
de Protecció Civil, establint mecanismes d'actuació que els integren en els
plans d'emergència municipals  quan la  situació de risc ho requerisca.  Es
propiciarà la formació tècnica i es dotarà dels mitjans materials necessaris a
aquestos col·lectius,  perquè contribuïsquen en les tasques  de seguretat  i
puguen  actuar  d'una  forma  eficaç  davant  de  qualsevol  situació  d'emer-
gència. 

5. Elaboració d’un Pla d'Emergència Municipal  en el  que es contemplen les
mesures a prendre per part de totes les forces de seguretat i per la població
en  general  en  cas  de  catàstrofe  de  qualsevol  tipus.  Ens  pareix  molt
important donar a conéixer als xiquets i als jóvens, a través de xarrades en
els centres educatius per membres de Protecció Civil, l'actuació que han de
realitzar en cas de trobar-se en alguna situació de risc. 

6. Fomentar a través de Protecció Civil la inclusió en el cos de voluntariat de
ciutadans i especialment jove, per a això realitzarem jornades d'Animació al
voluntariat,  que culminaran el  5  de desembre de cada any (Dia  Interna-
cional del Voluntariat) en les quals: 

- Es done a conéixer, promocione i fomente aquesta activitat per mitjà
de la sensibilització i la informació. 

- Realitzar cursos de formació al voluntariat i facilitar els recursos. 
- Participar en les activitats d'alguna de les plataformes o federacions

de voluntaris ja existents. 
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#Recuperemajuntament

Recursos Humans

És  important  que  la  flexibilització  i  diversificació  de  l'organització
municipal i la modernització de l'estructura municipal compte amb el reforçament
dels mecanismes d'informació, comunicació i participació ciutadana per tal d'acon-
seguir una administració que garantisca l'equilibri i la justícia social, econòmica-
ment potenciadora de riquesa i políticament compromesa amb el municipi i el país.

Això implica, en conseqüència, una administració àgil, descentralitzada, dinàmica,
competencial, diligent i experta, enquadrant al personal en unitats administratives
el més funcionals possible, adaptades a les diverses àrees de servei que aquesta
presta. Cal, a pesar de tot, evitar la duplicitat d'esforços i potenciar el treball trans-
versal tot implicant les àrees corporatives en el grau que hi puguen col·laborar. 

Per totes aquestes raons, Compromís proposa:

1. Gestionar  adequadament  els  recursos  humans,  d’assignació  directa  de
l’alcaldia, eliminant la figura dels assessors. 

2. Donar a conéixer a tots els treballadors i responsables, els nostres objectius
estratègics per al mandat i en especial en aquelles àrees de les quals ens
responsabilitzem directament.

3. Reclassificació dels llocs de treball de la plantilla municipal de l’Ajunta-
ment de Borriana.

4. Estudi  per  publicar  a  concessió  el  servei  de  premsa  i  comunicació  de
l’Ajuntament de Borriana, fins que no es puga traure una plaça per al servei.

5. Regularització  de  les  productivitats entre  els  funcionaris,  amb  la
implantació de la Carrera Professional per Objectius.

6. Ascensos per Capacitats i Professionalitat.

7. Eliminació del servei d’escolta i seguretat continu en la figura de l’alcalde.

8. Eliminació del cotxe oficial.

9. Fomentar les interrelacions i  el  coneixement mutu entre els  treballadors
dels serveis de gestió i els dels serveis d'atenció directa al ciutadà. 

10. Primar  el  diàleg  entre  els  representants  sindicals  dels  treballadors  i  els
representants polítics alhora de pendre decisions que afecten el personal
del consistori. 

11. Impulsar polítiques de personal de qualitat, on els serveis incorporen en la
seua cultura organitzativa el concepte dels serveis finalistes, com a usuaris
seus, per facilitar que la solució de les seues necessitats puguen ser millor
gestionades des dels serveis comuns de l'ajuntament. 

12. Potenciar la formació de tot el personal dels ajuntaments. 
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13. Millora substancial de la prevenció de riscos laborals a la qual tenen dret els
treballadors i les treballadores.

14. Potenciar  les  polítiques  de  comunicació  com  a  eina  de  relació  entre  els
ciutadans i l'ajuntament. 
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#Recuperemlallengua

Normalització lingüística

Si volem que la política lingüística siga efectiva i al mateix temps instru-
ment de redreçament cultural i cívic, per a poder revertir la tendència i recuperar
l’herència rebuda i l’orgull de ser valencians, aquesta política ha de ser aplicada des
del  Govern de  la  Generalitat  i  dirigida  a  tot  el  subjecte  polític  que  és  el  poble
valencià. 

La nova política lingüística de la Generalitat, que les autoritats valencianes
sorgides  de  les  properes  eleccions  hauran  de  establir,  haurà  de  garantir  una
vertadera  igualtat   lingüística.  Aquesta  igualtat  no  ha  de  referir-se  tant  a  les
llengües com a la igualtat de les persones, perquè hi ha ciutadans valencians que
tenen tots  els seus drets reconeguts,  els poden fer efectius i  poden viure sense
canviar d’idioma.  Per contra,  hi  ha  uns  altres que no tenen tots  els  drets  reco-
neguts, però inclús en els casos en què els tenen, no els poden fer efectius perquè
no hi ha unes obligacions per l’altra part de respectar-los,  això fa que aquestos
ciutadans no puguen portar una vida normal monolingüe en valencià. 

La  nova política lingüística de la Generalitat,  d'aplicació a la ciutat de
Borriana, hauria de basar-se en els següents punts que han sigut avalats per les
universitats valencianes:

 
a) Valencianitzar  la  societat.  El  valencià  present  i  útil  socialment  a  tot

arreu.

b) La llengua d’ús normal i general de totes les administracions.

c) Tot el personal de les administracions ha de ser competent en les dues
llengües.

d) Deure del coneixement passiu de la llengua pròpia. Això garanteix poder
usar-la.

e) El valencià com a llengua vehicular de l’ensenyament.

f) Mitjans  de  comunicació  en  valencià,  i  recepció  d’altres  de  tota  l’àrea
lingüística.

g) Disponibilitat lingüística en tots els àmbits no oficials (econòmic, laboral,
serveis ..).

h) Regulació de la presencia del valencià en la indústria cultural (cinema,
videojocs ..).

i) Llengua d’integració dels nouvinguts.

j) Generalització de la toponímia i onomàstica personal en valencià.

k) Equivalència per llei de les denominacions valencià i català.

l) Cooperació amb la resta del domini lingüístic.
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L’acció municipal  s’emmarca a un altre nivell  tot  perseguint els  mateixos
objectius exposats més amunt,  però referit  a l’àmbit  propi  de les seues compe-
tències. Si bé les grans línies bàsiques d’actuació vindran marcades pel govern de la
Generalitat  amb  les  seues  lleis,  els  municipis  hauran  d’implementar  polítiques
lingüístiques que siguen complementàries d’aquestes línees bàsiques, però al nivell
que li és propi. Per tot això, Compromís per Borriana planteja:

1.-Creació d’una Regidoria de Normalització Lingüística.

Aquesta regidoria hauria d’atendre a les següents finalitats:

- Coordinació  i  promoció  de  totes  les  activitats  contingudes  en  aquest
programa.

- Desenvolupar el Reglament de normalització lingüística i coordinar la seua
aplicació.

- Reglamentar  i  dinamitzar  l’ús  del  valencià  al  interior  de  l’ajuntament.
Traducció i correcció de textos d'àmplia difusió.  Assessorament en aspectes
lingüístics específics, etc.

- Realitzar  activitats  que fomenten el  valencià  en àmbits  cívics,  culturals  i
esportius

- Organitzar  cursos  per  al  personal  funcionari,  empleat  públic  i  població
adulta.

- Prestar assessorament legal i administratiu en temes de drets lingüístics. 

2.-Campanyes a les escoles

Aquestes campanyes s’adreçaran a familiaritzar els alumnes amb un ús normal del
valencià en tots els àmbits socials. Podrien ser algunes d’aquestes:

- Fer exhibicions periòdiques de cinema i teatre en valencià per pal·liar que,
de moment, no tenim mitjans de comunicació en valencià.

- Creació d’un premi de narrativa infantil i juvenil en valencià.

- Intercanvi amb escoles de Catalunya i  Balears per familiaritzar l’alumnat
amb tot el domini  lingüístic.

- Publicació i repartiment de material educatiu que ajuden a identificar allò
que interessa als alumnes d’aquesta edat, amb el seu nom en valencià. Per
exemple, joguets, videojocs, internet, esports etc.

- Publicació  d’agendes,  horaris  i  altres  materials  d’utilització  escolar  en
valencià.

3.-Oferta de cursos de Valencià

- Oferta de cursos a pares i mares d’alumnes. Aquestos cursos de nivell
elemental i mitjà, coincidirien amb el curs escolar i estarien oberts a tot el
públic de Borriana interessat.

- Oferta de cursos a nouvinguts que podrien limitar-se en principi al
nivell oral, com una aula d'acollida.
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- Cursos per a reciclatge de funcionaris a nivell intern de l’ajuntament.

4.-Campanya d’ús social del valencià

Aquesta campanya té com a objectiu la de valencianitzar la vida social i econòmica
de la ciutat.

- Publicació de cartells per als comerços:  Atenem en valencià.  També altres
anuncis com Rebaixes.

- Servei  gratuït  de traducció per als restaurants de les cartes i menús.

- Repartiment de cartells:Es ven i Es lloga a les immobiliàries i particulars.

- Servei de traducció gratuïta a totes  les associacions esportives i agents de la
vida social i econòmica de la ciutat.

 5.- Programació  cultural i d’espectacles en general en valencià 

- Programació de cinema, teatre, concerts, rock, etc. de qualitat en valencià.
Es  tracta  de  dignificar  el  valencià  en  la  producció  cultural  de  qualitat  i
actual.

- Col·laboració  amb totes les entitats culturals de la ciutat per augmentar les
activitats  en  valencià,  com  per  exemple  presentacions  de  llibres,
programació de conferències etc.

- Col·laboració  amb  totes  les  associacions  festives  per  rellançar  les  seues
activitats i escrits en valencià.

6.-Respecte per la toponímia 

- Respecte per la toponímia pròpia valenciana de tot allò relacionat amb la
ciutat i  terme de Borriana.  Hi hauria que començar pel nom de la ciutat
prioritzant o fent denominació única el nom de Borriana.

7.-Atenció  a la història local 

- Edició d’obres d’interés històric local com es va fer en temps passats però
assegurant-ne la qualitat, la seua continuïtat i en valencià.

8.-Beques i subvencions

- Subvencions   per  aquelles  associacions  sense  finalitat  lucrativa,  que
programen i realitzen les seues activitats exclusivament en valencià.

- Subvencions per a tots aquells certàmens i concursos que se realitzen en
valencià.

- Donarem suport als centres en els Trobades d’Escoles en valencià que es
celebren a la Comarca de la Plana Baixa.
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#Recuperemlaciutat

Mobilitat

Borriana necessita una política de mobilitat, amb la mirada posada en fer
de Borriana una ciutat on prioritzem:

-Els Vianants. Les Persones

-La Bicicleta

-El Transport Públic

-El Vehicle Privat

1. Borriana ha de ser i  ha de convertir-se en una  ciutat amable.  Canviar de
forma progressiva  el  disseny de  carrers  i  places,  ampliació  i  millora  dels
espais públics, crear una xarxa verda urbana, així com ampliar l’espai de la
xarxa viària destinat a la circulació de persones, ciclistes i transport públic,
reduint l’espai destinat als vehicles.

2. Compliment  de  la  legislació  actualment  ignorada.  Llei  de  Mobilitat,
d’Economia Sostenible, de contaminació acústica i de qualitat de l’aire. 

3. Borriana, “Ciutat 30”. Moderació de les velocitats de circulació en totes les
vies i crear àrees lliures de trànsit (accés limitat als residents i serveis). 

4. Trànsit  reduït.  Reducció  de  l’entrada  d’automòbils  i,  en  particular,  a  les
àrees del centre de Borriana mitjançant la dissuasió, però sobretot amb la
millora de les alternatives (transport públic i no motoritzat).

5. Millora  del transport públic a l’àrea urbana de la ciutat i a la resta de
nuclis poblacionals (Serratella, Port, Grau, Santa Bàrbara, estació de tren).
Treballar pel foment de la cultura del transport públic. Millora del transport
públic  existent,  augment de freqüències per a què funcione com a mínim
durant l’horari laboral i de desplaçaments d’estudiants. 

6. Treballar  amb  la  resta  d'organismes  de  gestió  del  transport  públic  de  la
comarca per a la coordinació i la integració tarifària de les diferents xarxes
de transport públic existens i crear un bo unificat, amb preu reduït per als
jóvens.

7. Borriana,  ciutat del vianant,  de les persones. Crear itineraris de vianants
atractius i segurs per afavorir els desplaçaments a peu. Dissenyar el projecte
de  camins escolars segurs  per  millorar  la  mobilitat  infantil, sobretot  els
camins a l’escola i al voltant dels centres educatius de secundària.

8. Borriana,  ciutat  de  la  bici.  Introduir  a  la  ciutat  la  xarxa  de  carrils  bici.
Completar i millorar la xarxa bici que unisca Borriana-Port-Grau i Borriana-
Port-Serratella per tal de satisfer i potenciar ús de la bicicleta. També, com ja
hem dit més amunt, Borriana-estació de tren. La millora del carril bici i la
creació de diferents itineraris és la principal proposta de Compromís per a
què  la  ciutat  millore  en  mobilitat.  Un  dels  canvi,  a  curt  termini,  serà  la
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modificació del carril bici de l’avinguda Mediterrània, que tant de perill
té per a vianants com per a ciclistes, per tal que estiga al costat de la vorera i
vianants  i  ciclistes  estiguen  protegits  pels  vehicles  aparcats.  D’aquesta
manera, la vorera i el carril per a bicicletes quedarà unit.

9. La  creació,  com  ja  hem  explicat,  del Gual  Temporal,  existent  en  altres
poblacions i en què qualsevol veïna i veí de Borriana o de fora podrà aparcar
durant una hora per poder fer les seues gestions i evitar el problema de la
dificultat  d'estacionament  de  vehicles.  Aquest  tipus  de  gual  tindrà
bonificacions per al ciutadà. D’aquesta manera es millorarà la distribució de
mercaderies  i  l’aparcament  comercial  de  manera  que  es  garantix  la  vida
econòmica  de  la  ciutat  i  el  comerç  de  proximitat,  tant  al  centre  com  als
barris. 
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#Recuperemlanatura

Medi ambient i Sostenibilitat

Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és un dels principis de
treball de la Compromís. Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar l'impacte
dels humans en el medi i establir límits en el creixement per tal de deixar a les
generacions  futures  un  planeta  el  menys  degradat  possible,  com  déiem  a  la
introducció.

- Propostes d’actuació

Protecció dels espais naturals del municipi: El Clot, Riu Millars i la microrreserva en
la platja de l’Arenal

El Clot

1- Reactivació de la  Junta de Protecció del Paratge del Clot de la Mare de
Déu, que no s’ha reunit des de la seua constitució. Estarà constituïda per:

- Tres  representants  elegits  per  l'Ajuntament  de  Borriana,  un  dels
quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.

- Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del
paratge natural municipal.

- Un representant de les associacions conservacionistes i de defensa
de la natura vinculades a l'àrea.

- Un representant dels agricultors propietaris de terrenys inclosos en
l'àmbit del paratge natural municipal.

- Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
- Un representant de les universitats de la Província de Castelló.
- Un representant de la Direcció General de Planificació i  Gestió del

Medi en els serveis territorials de Castelló, de la Conselleria de Medi
Ambient.

- El president de la Junta de Protecció.

Les funcions de la Junta de Protecció:
- Informar del pressupost de gestió del paratge natural municipal.
- Informar de la modificació o revisió dels instruments d'ordenació del

Paratge Natural Municipal.
- Informar del programa de gestió.
- Emissió d'informes preceptius per als quals es preveu expressament

la participació de l'òrgan col·legiat.
- Elaborar  la  proposta  d'actuacions  i  iniciatives  tendents  a  la

consecució dels  fins del paratge natural  municipal,  incloent els  de
difusió i  informació dels valors del mateix,  així com programes de
formació i educació ambiental.

- Informar de la memòria anual d'activitats i resultats.
- Es reunirà dos vegades a l’any, com a mínim.
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2- Gestió  i  tractament  de  residus  especials  amb  contenidors  selectius  i
patrulles de neteja. 

3- Estudi per a la construcció del pas en la desembocadura del Clot.

Desembocadura del Millars

Va ser el primer paratge del País Valencià en ser declarat protegit i, fins ara, és el
Consorci del Millars, format per Vila-real, Almassora i Borriana, qui s’encarrega del
seu  manteniment  i  promoció.  Encara  que  Borriana  hauria  de  potenciar  més  el
paratge al seu municipi. Per això plantegem:

- Rutes  de  senderisme  que  s’inicien  a  Borriana  fins  arribar  al  paratge  del
Millars.

- Visites escolars per conéixer la flora i fauna d'un paratge tan característic.

- Creació d'una via verda per a la vertebració dels espais naturals més
importants  del  terme  municipal,  fent-los  més  útils  per  a  les  persones
perquè es puguen gaudir i així respectar. 

- Creació de xarxes de senders locals que posen en valor i coneixement
del ciutadà el patrimoni natural amb què compta Borriana.  

Microrreserva platja de l’Arenal

- Tractament de les platges i la mar com un espai natural, fins ara oblidats.
- Delimitació reglada de l’àrea protegida.
- Promoció entre escolars de la vegetació creada a les nostres platges.

A més a més, el govern de Compromís proposa:

1. Control mediambiental de les activitats instal·lades al municipi.

- Control  de  les  indústries  i  activitats  potencialment  contaminants  i
aplicació de la legislació vigent.

- Foment d’iniciatives per desenvolupar activitats econòmiques més netes.

- Plans de Qualitat de l’aire en aquelles ciutats més afectades per l’activitat
industrial.

2. Control i limitació de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

3. Potenciació  de  polítiques  orientades  a  Reduir,  Reutilitzar  i  Reciclar
residus.

- Planificació  de  la  gestió  dels  residus,  elaborant  Plans  Municipals  de
reducció, reutilització i reciclatge de residus

- Recollida selectiva de la matèria orgànica en origen. No es realitzarà cap
ampliació, renovació, nova licitació de serveis de recollida de residus que
no contemple el tractament separat de la matèria orgànica.

- Facilitar  i  impulsar  la  recollida selectiva de  residus a  nivell  local,
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ampliant-ne  el  nombre  de  contenidors  selectius  i  duent  a  terme
campanyes de conscienciació en diferents àmbits (escolars, comerç,
indústries...). 

- Borriana compta amb molts nuclis de població allunyats dels serveis
de gestió de residus,  per la qual  cosa cal  una creació d’una xarxa
eficaç que en facilite  el  seu ús per als  ciutadans,  apropant-los als
llocs on siguen més necessaris. 

- Promoure el compliment de la normativa de residus perillosos.

- Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana.

- Evitar la incineració de residus sòlids urbans en qualsevol cas.

- Promoure una fiscalitat en matèria de residus que afavorisca la reducció,
la reutilització, el reciclatge i les polítiques de residu zero.

- Desenvolupar sistemes de recollida selectiva específics per al comerç o els
grans productors de residus en funció de les característiques dels residus
que generen.

4. Realització  de  campanyes  d’educació  i  sensibilització  ambiental
dirigides a tots els sectors socials (escolars, adults, industrials, tècnics muni-
cipals...).

5. Establir un Cicle integral de l’aigua urbana que garantisca l’exercici del dret
humà  a  l’aigua  i  el  sanejament  amb  un  model  de  gestió  pública,  eficaç,
transparent i participatiu, amb la reducció del consum d’aigua i millora del
sanejament.

- Fomentar  l’estalvi  d’aigua en la  societat,  iniciant  accions  com estudiar  la
reutilització de l’aigua sanejada o impulsar el reg per degoteig.

- Millorar el control de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fugues.

- Millorar el sanejament, eliminant punts negres.

6. Creació d’un Punt Verd d’Informació, que oferirà informació sobre estalvi
energètic, energies renovables, estalvi d’aigua, gestió de residus, ecoparc… i
facilitarà  l’accés  a  subvencions  de  caràcter  mediambiental  (municipals  i
autonòmiques)  i  en  tot  allò   relacionat  amb  un  comportament  ciutadà
responsable.

Sostenibilitat
Compromís aposta per la reducció de les emissions en un 20% en 2020, a través de
mesures d’eficiència energètica i foment de l’energia renovable. Preparar l’horitzó
2050.

Propostes d’actuació:
1. Continuar  amb  l’adhesió  al  Pacte  dels  Alcaldes.  Això  és  molt
important, donat que el Pacte ha d’estar protegit pels canvis de govern que
puguen produir-se en les successives eleccions.

2. Crear una xarxa d’organismes tècnics com les Agències de l’Energia

67



comarcals i municipals per millorar l’assessorament als municipis i afavorir
l’intercanvi d’experiències.

3. Creació de l’Oficina d’Informació Energètica.
- Foment  de l’estalvi  i  l’eficiència  energètica,  sensibilitzant  el  sector
industrial directament en els projectes de l’ajuntament.

- Potenciar la implantació d’energies renovables.

- Optimitzar  els  consums  municipals.  Estalvi  en  il·luminació  i
calefacció dels edificis públic etc.

- Millora de la gestió externa de l’energia en el conjunt del municipi.
Per exemple, soterrant les línies elèctriques o instal·lant xarxes de gas
natural.
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#Recuperemborriana
Aquestes  són  les  propostes  que  Compromís  per  Borriana  veu
necessàries per recuperar la nostra ciutat. Un programa amb vistes no
sols  als  pròxims  quatre  anys,  sinó  a  més  llarg  termini,  ja  que  és  un
programa  pensat  per  millorar  el  benestar  de  les  persones  i  per
aconseguir la recuperació de Borriana.
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	Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se com a ciutadans del País Valencià per a contribuir al progrés i benestar de tots.
	Igualtat d’oportunitats
	Immigració
	La gent jove ha estat abandonada en els últims anys pel govern popular, sense cap iniciativa on participar ni tampoc se'ls ha oferit serveis interessants per a un col·lectiu que estudia, que vol treballar i que busca la seua oportunitat. Per eixa raó, l’apartat de joventut no sols parla d’oci i activitat, sinó que distingirem en Polítiques Integrals de Joventut quatre apartats:
	Cultura, oci i temps lliure
	Associacionisme i voluntariat



