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Amb tu, 

#BorrianaImparable 

 

 

 

La presència de Compromís als ajuntaments i a totes les institucions 

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 de reafirmar la feina feta a Borriana. 

 

Així, Compromís per Borriana ens presentem a aquestes eleccions municipals 

amb la convicció de poder ser el motor d’un govern que convertisca la nostra 

ciutat en un lloc per a viure millor, creant oportunitat i esperança. 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. 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 fer que Borriana siga imparable. 

Vosaltres sou els protagonistes que faran que Borriana torne a ser el referent 

que era. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Les polítiques de participació estan tenint un protagonisme i una entitat tan 

important com necessària per a afavorir la proximitat a les nostres institucions. 

En quatre anys s’han encetat una sèrie de propostes per apropar la institució a 

la ciutadania i s’han fet passos importants en la consecució d'un govern més 

obert, més sensible i més solidari. 

1. Comptes clars de les festes i activitats culturals. Als programes i 

activitats mostrarem la rendició de comptes a fi que la ciutadania 

conega en què es gasten els diners públics municipals.   

2. Consell Local de la Infància. Constitució del Consell Local de la 

Infància que presente iniciatives, propostes i suggeriments per a ser 

debatuts en els àmbits i òrgans municipals corresponents, i amb 

implicació en la presa de decisions. Elaboració de plans de treball en 

conjunt amb la població infantil i juvenil que definisquen les polítiques del 

municipi dirigides a aquests col·lectius de manera transversal a totes les 

àrees de gestió. 

3. Associacionisme als barris. Borriana té manca d’associacions de 

veïns i veïnes als seus barris. Creem necessari que cada sector de la 

població ha d’estar associat per a 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, eix vertebral del nostre municipi.  

4. Regidor de barri. Crear la figura de Regidor de Barri que atenga, 

directament, les necessitats concretes de cada barri. Entre les seues 

funcions estarà la gestió de la participació dels veïns en els òrgans 

municipals. 
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5. 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 la ciutat de manera important. Realitzar 

una audiència pública anual on es done compte de la gestió econòmica 

municipal, així com del seguiment dels indicadors de benestar del 

municipi per facilitar la comunicació ajuntament-ciutat. 

 

SERVEIS SOCIALS, INCLUSIÓ I IGUALTAT 

 

Borriana ha encetat un camí imparable en la igualtat d’oportunitats per tal 

d’aconseguir una ciutat més feminista i equitativa en la qual totes i tots ens 

sentim que formem part i puguem exercir la nostra ciutadania activament.  Amb 

possibilitats reals que eixa ciutadania puga contribuir al nostre progrés i 

benestar. Per a això, hem de continuar generant igualtat d’oportunitats per a 

totes les persones i això sols s’aconseguirà amb un govern amb Compromís 

que farà que les polítiques d’igualtat siguen un eix prioritari i transversal. 

1. Impulsar i executar el I Pla d’Igualtat Municipal. 

2. Crear el Consell d’Igualtat com a ens de control del Pla d’Igualtat. 

3. Renovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament i impulsar-ne l’elaboració a 

les empreses locals 

4. Ampliar a més centres educatius la formació perquè elaboren el Pla 

Coeducatiu de Centre. D’aquesta manera, juntament amb els 4 

centres que ja ho han realitzat enguany aconseguirem tindre a 

Borriana escoles que passen de mixtes a coeducadores i, per tant, 

des de la base, aconseguirem tindre una ciutat en equitat. 

5. Establir un protocol municipal d’actuació i coordinació en violència de 

gènere entre els diferents agents implicats. 

6. Elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere. 

7. Mantenir les campanyes transversals de prevenció comunitària i en 

especial aquelles que tenen a veure amb entorns d’oci. 
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8. El nostre Pla General requereix una revisió i, sens dubte, haurà de 

contemplar la perspectiva de gènere. 

9. Vetllar pel compliment i desenvolupament de la Llei Valenciana dels 

Serveis Socials Inclusius. 

10. Dotació d’espais dignes per al Departament de Serveis Socials i 

Igualtat. 

11. Eliminació de les barreres arquitectòniques en totes les instal·lacions 

municipals i aconseguir que siguen espais pensats per a tots i totes. 

12. Impulsar noves rutes accessibles i amables amb les que ja s’han 

desenvolupat per a gent gran, menuda, amb diversitat... per a totes i 

tots en definitiva. 

13. Desenvolupar l’estudi diagnòstic del barri de la Bosca. 

14. Creació d’una comissió sociosanitària entre els professionals 

sanitaris i socials per a millorar l’atenció a les persones dependents i 

fomentar així el treball en xarxa. 

15. Constituir un conveni amb la Diputació del sistema de teleassistència 

perquè siga gratuït i de qualitat per a les persones. 

16. Impulsar programes de voluntariat al camp social perquè una societat 

que s’implica amb el seu veïnat construeix una ciutat més oberta on 

ningú queda enrere. 

17. Elaborar el Pla d’Inclusió de la ciutat. 

18. Dur endavant el projecte del Centre d’Atenció Primerenca que hi ha 

aprovat per la Direcció Territorial. 

19. Creació d’una oficina d’atenció a les persones migrades i/o 

refugiades adherida a la xarxa Pangea. 

20. Creació de l’Oficina LGTBI+ per a realitzar campanyes de 

conscienciació i prevenció de l’homofòbia, assessorament i 

acompanyament a aquelles persones i/o famílies que ho necessiten i 

derivació als recursos oportuns 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA. OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCAT 

 

L’aposta de Compromís per l’ocupació i en particular per l’ocupació borrianenca 

ha estat vertadera perquè, a més de creure’ns allò que diem, confiem en les 

possibilitats de la nostra terra i pensem que s’ha d’aprofitar tot el capital humà 

del que disposa la ciutat. Així, la inversió en ocupació ha sigut la major que mai 

s’havia fet i els resultats estan a l’abast de tothom. Per això, creem que la línia 

encetada és la que hem de seguir impulsant, a més de noves línies que seria 

important obrir: 

 

1. Recolzament i impuls del treball de l’artista faller dins del marc del Pla 

Estratègic de Turisme, buscant la implicació de la Generalitat ja que es tracta 

d’una ocupació autòctona i única al nostre territori que es troba en una situació 

complexa. Oferir formació per a la innovació tecnològica i el control de despesa 

per a millorar la gestió econòmica. 

2. Col·laborar amb la Regidoria d’Agricultura per elaborar un pla d’acció 

amb el sector citrícola que done resposta a les seues dificultats en l’ocupació. 

3. Col·laboració amb altres municipis per donar a conèixer la formació que 

s’imparteix  Borriana i a les ciutats properes. Trobada comarcal que aglutine 

l’oferta a la jornada de formació del fòrum Som Talent. 

4. Rehabilitar el Centre de Formació Municipal respectant el seu estil i 

millorant-lo per poder donar resposta als usos que s’hi donen en condicions 

adequades i en coordinació amb els serveis tècnics municipals. 

5. Dignificar l’oficina d’ocupació de Borriana i dotar-la de més personal 

(figures d’orientació i prospecció). 

6. Creació d’un espai coworking municipal per a la consolidació empresarial 

com a punt de referència de l’emprenedoria local i llançadera d’empreses. 

7. Incentivar la cooperació empresarial. 

8. Al marc del Pla Estratègic de Turisme, potenciar l’economia blava tant 

important i a la vegada tan invisibilitzada a la nostra ciutat (treballar colze a 
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colze amb la confraria de pescadors i aqüícoles, i coordinar-ho amb les 

activitats turístiques i esportives relacionades amb la mar...). 

9. Elaborar un programa de formació municipal anual per a les persones 

desocupades segons les necessitats expressades per les empreses locals i els 

sindicats. 

10. Ampliació i millora del servei de neteja i recollida selectiva. 

11. Fiançar les fires i campanyes ja consolidades que s’organitzen amb la 

Federació de Comerç. 

12. Creació de guals temporals on qualsevol vehicle podrà aparcar durant 

una hora davant del gual en una franja horària determinada, com ja tenen  

altres poblacions veïnes. 

13. Incentivar el comerç electrònic al Mercat Municipal i al comerç local. 

14. Adequació de l’Ordenança del Mercat Municipal per a recollir el nou 

model de mercat que volem i adaptar-ne la regulació als nous usos. 

15. Programació trimestral dinamitzadora del Mercat creada juntament amb 

l’Associació de Venedors i Venedores tenint com a eix el nou concepte de 

mercat: “Vine a comprar, queda’t a disfrutar”. 

16. Realització d’un estudi de viabilitat del Mercat Municipal. 

17. Aconseguir la marca de “Mercat Excel·lent” de la Generalitat Valenciana. 

18. Potenciació turística del Mercat Municipal en consonància amb el Pla 

Estratègic de Turisme. 

19. Campanya “Jo menge de mercat”, com a activitat educativa per a 

potenciar entre l’alumnat de Borriana; apropar-se al mercat i descobrir-ne la 

seua peculiar forma, que aprecien el producte de proximitat i educar en l’estima 

pel producte local i l’alimentació equilibrada tan arrelada a la nostra cultura. 

 

ECONOMIA I HISENDA LOCAL 

Juntament 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. Per això: 
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1. Crear les gestions necessàries per desenvolupar mitjans telemàtics 

adients per facilitar la tramitació i pagament dels tributs.  

2. Creació de bonificacions que afavorisquen l’emprenedoria i la 

sostenibilitat. S’informarà i gestionarà la posada en marxa de les 

empreses; es facilitarà la gestió dels tràmits amb l’Administració local i la 

resta d’administracions.  

3. Els principis que regiran l’actuació administrativa i economicofiscal han 

de donar resposta a la ciutadania des d’una òptica en què es prime la 

transparència, l’objectivitat, l’agilitat, l’eficàcia i l’eficiència en la gestió 

dels recursos públics.  

4. En la licitació de contractació pública, ens comprometem incloure 

clàusules amb criteris de valoració socials i mediambientals. 

5. Continuar amb una gestió equilibrada del pressupost, amb una política 

de reducció de l’ingent deute generat per les administracions de la dreta, 

per a alliberar l’economia municipal de despeses innecessàries en 

interessos. 

 

CULTURA I PATRIMONI 

1. Borriana, ciutat dels joves artistes. Convertir la nostra ciutat en 

acollidora de joves artistes. Creació d’un certamen artístic en el qual sols 

puguen participar joves artistes, amb premis com l’exposició, catàleg i 

treball. 

2. La creació d’una marca de microfestivals per a introduir l’Emac, el 

Maig di Gras, la Fira d’Arts al Carrer i el Quasimoto, a l’hora de comptar 

amb més força per aconseguir promocions i subvencions, i presència en 

les fires i festivals. Potenciar la Fira d’Arts al Carrer amb la realització 

d’un mural anual, amb la participació de centres educatius del municipi, 

on es conjugue, art, teatre, dansa i música. 

3. Obertura del Museu de la Taronja. Després de 4 anys de sorpreses 

cada vegada que creiem haver aconseguit la solució, ara sabem com i 

quant de temps és necessari per a obrir un museu que dignifique la 
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citricultura valenciana a la nostra ciutat. Amb exposicions periòdiques i 

una programació pròpia, visites escolars i turístiques que sumen turisme 

agrícola a la ciutat. Obertura del Museu i Centre d’Investigació 

Cardenal Tarancón. La documentació aportada pel cardenal Tarancón 

és un arxiu important per a investigadors i interessats en la matèria, de 

la història de tot l’Estat espanyol. Un espai d’investigació i creació en les 

instal·lacions situades al costat d’El Salvador. 

4. Creació de l’Escola Municipal de Teatre. La nostra ciutat no compta 

amb una escola municipal que tracte l’art del teatre, i es podria 

aconseguir a través de l’associació que li dona nom, i d’aquesta manera 

obtindre amb una formació oficial. 

5. Creació de la sala cinematogràfica a l’auditori Juan Varea, amb 

l’objectiu de poder projectar curtmetratges, cicles de cinema, cinema 

alternatiu, entre setmana. 

6. Fomentar i reforçar amb l’associació de veïns, el paper actiu d’una 

biblioteca en la zona marítima, com a centre de foment de la lectura i de 

prescripció literària, amb activitats diferenciadores que potencien el seu 

funcionament. Augment de la partida per la compra de llibres i material 

audiovisual per a la Biblioteca Municipal. 

7. Potenciar el Conservatori Elemental de Dansa en el CMA Martí de 

Viciana. La millora de les instal·lacions donarà peu a poder comptar 

amb estudis reglats per a ampliar alumnat. 

8. Creació de línies de subvenció per a la conservació del patrimoni, que 

complementen les d’altres institucions per a la seua recuperació, 

manteniment i difusió. 

 

PATRIMONI 

1. Consolidar la millora de l’entorn de Sant Blai. Fer realitat el projecte 

per recuperar un espai d’oci que tinga en compte el valor històric i 

cultural que té l’ermita de Sant Blai. La remodelació de l’entorn del 

temple del nostre patró li donarà la importància merescuda. L’adequació 
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de l’entorn en una plaça visitable recuperarà la vida a la zona del riu 

Sec. Es guanyarà una zona verda i s’enaltirà l’edifici de l’ermita. 

2. Consolidar la reforma del refugi antiaeri del camí d’Onda, que 

continga la documentació i la història de tots els refugis de la ciutat. Que 

siga visitable per a conéixer la història del poble de ben prop. 

3. Reformar el CMC La Mercé, per a millorar la imatge interior i exterior, 

com a pulmó cultural de la ciutat. 

4. Potenciar la ruta del modernisme a Borriana. El nostre municipi té un 

dels catàlegs més importants de cases modernistes de tot el País 

Valencià. Creació de línies de subvenció per a la conservació de les 

façanes, que complementen les d’altres institucions per a la recuperació, 

el manteniment i la difusió. 

5. Creació de xarxes de senders locals que uniren i vertebraren punts 

d'interés patrimonial del nostre terme, com ara una ruta de les alqueries 

que mostrara edificacions valuoses des del punt de vista històric 

(alqueria del Batle, torre de Tadeo o Sant Gregori). 

6. Recuperar els espais del record amb la senyalització històrica al nucli 

antic, amb itineraris autogestionables. 

7. Digitalització i difusió dels fons històrics locals. 

 

 

MODEL DE CIUTAT 

 

MODEL DE CIUTAT. MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES 

 

Borriana ha de ser i 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 del viari destinat 

a la circulació de persones, ciclistes i transport públic, reduint l’espai destinat al 

cotxe. 
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1. Projecte de conversió del centre de la ciutat en zona de vianants del  

nucli antic de Borriana. La importància de recuperar els espais per a la 

nostra ciutat. El Pla i la Mercé. 

2. Posar en marxa el Pla de Mobilitat per a conéixer el funcionament del 

trànsit motor i de persones per a crear aparcaments en les zones 

adients. 

3. Pla d’acció de parcs públics infantils en la ciutat. La millora de totes les 

infraestructures en les places de Borriana. 

4. Trànsit reduït. Reducció de l’entrada d’automòbils i en particular a les 

zones 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 

Renfe). Treballar pel foment de la cultura del transport públic. 

Bonificacions al transport interurbà. Millora del transport públic existent, 

augment de freqüències perquè 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 integració tarifària de les diferents xarxes 

de transport públic existents, i crear un bo unificat, amb preu reduït per 

als joves. 

7. Borriana, ciutat del vianant, de les persones. Crear itineraris atractius i 

segurs per als vianants, amb l’objectiu d’afavorir els desplaçaments a 

peu. Dissenyar el projecte de camins escolars segurs per a 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 la xarxa bici que unisca Borriana-Port-Grau-Renfe, per tal de 

satisfer i potenciar ús de la bicicleta.  

9. Establir convenis amb propietaris privats de solars per a poder habilitar-

los com a aparcaments en les zones urbanes on hi ha més necessitat, 
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com la zona de Quarts de Calatrava, i les zones marítimes durant la 

temporada estival. 

 

 

MODEL DE CIUTAT. ARENAL 

L’Arenal ha de ser un punt de partida en el pacte del Pla Estratègic de 

Turisme, on tots els partits polítics es comprometen a desenvolupar-lo. El 

turisme de Borriana ha de començar de baix cap a dalt, i oblidar-nos de grans 

projectes que tardaran molt a vindre o no arribaran. I per això es necessari: 

 

1. El projecte de l’Arenal ha de ser contractat en 2019. 

2. Dotar de més zones verdes, de serveis dotacionals, com pistes 

esportives, auditori a l’aire lliure, zones comercials, com restaurants, 

bars. La proposta és crear una àrea que compagine l’oci de la gent, en 

activitats culturals i esportives, alhora que es puga descansar i relaxar-

se. 

3. Aprofitar, en benefici de tots, tot el potencial d'atracció turística que té. 

L’exemple més clar a què s’ha de paréixer l’Arenal és el llit del riu Túria a 

València, on els seus veïns i veïnes i visitants acudeixen diàriament a 

participar en activitats de qualsevol tipus. 

4. I a llarg termini, fomentar la creació de nous hotels en la costa integrant-

los en els distints 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 ser i ha de ser l’eix aglutinador del model de 

ciutat que desitgem. 

 

MODEL DE CIUTAT. TURISME 

 

El Pla Estratègic de Turisme ha de ser l’instrument fonamental per al 

creixement turístic, amb adequació a la realitat urbanística actual de Borriana i 

que plantege un turisme de qualitat i sostenible. 
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1. Promoure un pacte per al desenvolupament del Pla Estratègic de 

Turisme que possibilite la creació del model de ciutat que Borriana 

necessita. 

2. Posada en funcionament de la plaça de tècnic/a de Turisme 

necessària per al desenvolupament del Pla Estratègic. 

3. Projecte per a l’Arenal consensuat amb totes les forces polítiques. 

4. Incentivar inversions privades per a la creació de places hostaleres 

que augmenten l’actual oferta existent. 

5. Treballar conjuntament amb el Govern Valencià per tal de dur a 

terme el projecte Port Ciutat previst perquè siga realitat, i el port 

òbriga les portes a la ciutat, eliminant murs i barreres 

arquitectòniques, aconseguint la promoció turística dels esports 

nàutics. 

6. Senyalització patrimonial en el nucli antic de la ciutat. 

7. Promocionar l’oferta d’apartaments turístics mitjançant el web de 

Turisme. 

8. Dinamització i promoció del web de Turisme com a eina per a posar 

en contacte l’oferta i la demanda turístiques. 

9. Promoure Borriana com a destinació en excursions radials durant la 

temporada baixa, presentant la nostra oferta a touroperadors de la 

Plana Baixa. 

10. Creació de una platja canina en temporada baixa. 

11. Creació d’una zona per a autocaravanes. 

 

ESPORTS 

En els últims anys els clubs esportius han sigut els protagonistes en la 

recuperació de la imatge esportiva de la ciutat. El nombre de xiquetes i xiquets 

ha augmentat en la pràctica de l’exercici físic, gràcies a un treball conjunt entre 

administracions i clubs esportius. Per això, és necessari: 
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1. Consolidar la millora de l’antic pavelló de la Bosca, amb la rehabilitació 

del parquet, la instal·lació de proteccions en totes les tanques de la 

pista, seients a les grades i la reforma de tot l’edifici en la part interior. 

2. Estudi del sistema de refrigeració de la instal·lació del pavelló de la 

Bosca, ja que a causa de l’arquitectura, no hi ha ventilació suficient 

durant els mesos d’estiu. 

3. Millora de les instal·lacions del complex esportiu de Llombai, amb 

l’adequació dels vestidors, la creació d’oficines per als clubs que utilitzen 

les instal·lacions. 

4. Unió dels clubs de futbol del municipi per a millorar-ne el funcionament i  

consensuar les mateixes línies de treball entre tots. 

5. Rebaixa de les taxes per utilització de les instal·lacions esportives durant 

el cap de setmana, i a clubs esportius. 

6. Aplicació d’un Pla d’Acció Esportiu Femení, per a potenciar la 

participació de les joves de Borriana en activitats esportives. 

7. Creació de l’Escola Municipal dels Esports Nàutics, en la qual participen 

tots els centres educatius, i obrir la mirada a la mar. 

8. Mancomunar les instal·lacions de la pista d’atletisme per a aconseguir 

inversions d’altres administracions, que permeten comptar amb unes 

pistes dignes. 

9. Creació d’espais d’entrenament a les places i itineraris saludables, com 

la calistènia. 

10. Disseny d'un circuit urbà. Amb els serveis de llum, font d’aigua, bona 

senyalització i prioritat absoluta dels vianants davant dels vehicles de 

qualsevol tipus. Els veïns 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. 

11. Promoció dels esports nàutics a través dels programes del Servei 

Municipal d’Esports i acollir esdeveniments nàutics a nivell nacional i 

internacional. 
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12. Programar activitats específiques dirigides a la millora de la salut, 

principalment la de la gent gran. És un dels grups d’edat que més es pot 

beneficiar de l’activitat física i als quals 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 perquè la gent 

del poble conega el seu funcionament.  

 

JOVENTUT 

És un sector de la població particular que requereix una atenció específica que 

va més enllà de formar agrupacions en un Casal Jove desconnectat de la seva 

població diana. Així la joventut borrianenca necessita tornar a il·lusionar-se 

amb la seva ciutat i convéncer-se de les possibilitats mútues de futur. 

1. Elaborar i aprovar, amb la participació de la joventut local i les seves 

associacions, un Pla Local de Joventut, que coordine les mesures de totes les 

àrees de l’ajuntament adreçades a joves, i que estiga en línia amb els objectius 

de l’Estratègia Valenciana de Joventut de la Generalitat. 

2. Pla d’Ocupació Juvenil, implicant-nos al treball en xarxa amb els agents 

d’ocupació. Així, crear un pla global per a posar en marxa programes per a 

desenvolupar habilitats i millorar l’empleabilitat de joves que han deixat el 

sistema educatiu de forma precoç (programa Jove Oportunitat de l’IVAJ), per a 

treballar coordinadament amb els serveis d’orientació dels centres educatius 

buscant apropar la formació i l’ocupació. 

3. Reconvertir el Casal Jove en un vertader espai per a joves. Un lloc de 

socialització més amb uns horaris més adients amb la seua realitat i sales 

d’esplai dotades amb material i elements adequats. 

4. Desenvolupar un programa municipal per a joves amb diversitat que 

permeta un espai de respir a les famílies. 

5. Afavorir l’associacionisme juvenil entre els centres de secundària perquè 

la joventut faça valdre la seua ciutadania activa a la ciutat i puga fer ús de la 

participació pública. 
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6. Impulsar millores al transport públic, sobretot el transport universitari, i 

crear serveis de transport nocturn interurbà i línies en dies especials per a 

evitar l’ús de vehicles privats. 

7. Creació de beques de formació i/o de pràctiques en empreses locals per 

a apropar el món de l’ocupació al món juvenil i sobretot per tal d’evitar la fugida 

de talent de la nostra ciutat. 

8. Els parcs no són solament per a xiquets i xiquetes, per això veiem 

important repensar els nostres parcs i fomentar un espai per a les persones 

més joves amb zones esportives i amb punts de reunió i encontre. 

9. Apostar realment pel Consell de la Joventut com a ens aglutinador de 

totes les inquietuds juvenils i que faça de motor de les polítiques locals. 

10. Acompanyar i facilitar recursos, espais i ajudes econòmiques a 

associacions juvenils i grups de joves que desenvolupen projectes socials 

autogestionats i afavorisquen la participació, l’associacionisme i la implicació de 

la joventut en la vida del municipi. 

 

 

 

 

AGRICULTURA I PESCA  

1. Destinar la recaptació de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa 

rústica (IBI) a polítiques agràries. 

2. Desenvolupar polítiques al consum de quilòmetre zero i potenciar 

l’activitat comercial lligada a l’agricultura; possibilitar 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. 

3. Creació del Mercat Local de la Taronja de Borriana, com a mercat de 

proximitat on els llauradors de Borriana puguen mostrar les seues 

varietats de taronja i vendre-les al veïnat.  
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4. 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. 

5. Incentivar, des de l’Ajuntament, la recuperació de les explotacions 

agràries i fomentar el desenvolupament rural mitjançant bancs de 

terres. 

6. Continuar exigint, en col·laboració amb les plataformes citrícoles en 

Europa i Madrid, la taronja valenciana i seguir treballant, com sempre 

hem fet, pels interessos dels llauradors, de la nostra gent i del nostre 

territori. 

7. Pla de millora dels camins rurals de la població amb un pla estratègic. 

 

Pesca 

1. Participar amb la Confraria de Pescadors en la promoció del consum de 

productes frescs de la mar. Borriana ha de mirar cap a la mar, i una de les 

maneres més didàctiques de fer-ho és fer conèixer el funcionament del port a 

les escoles.  

- 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 per a dignificar la qualitat del producte davant 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. 
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FALLES I FESTES 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA FESTA 

 

La construcció del Casal de la Festa per a donar cabuda a totes les activitats 

falleres i festives de la ciutat durant tot l’any. 

1. Nou model administratiu per a la Junta Local Fallera. Compromís per 

Borriana planteja 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 manté la 

Junta Local Fallera i així veure si interessa o no funcionalment. Variar eixe 

model en favor d’altres models possibles, ponderant sempre les competències i 

la participació de les entitats participants.  

2. Nova estructura organitzativa de Junta Local Fallera. El nou model haurà 

de tenir en compte totes les parts actives en la gestió de la festa, tant els seus 

interessos com les seues limitacions. Compromís aposta perquè la Federació 

de Falles siga l’entitat que participe completament en la Junta Local Fallera i la 

gestione amb l’ajuda i l’enllaç de la Regidoria de Falles. 

 

Sant Blai 

1. Promoció a les comarques 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 què la Font del Vi 

prenga una importància reconeguda, (en procés). 

3. Ubicació i festa de la Font del Vi. La millora de l’entorn de Sant Blai 

implicarà un nou lloc de celebració. 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 Joia o la Fira de Sant Blai en l’entorn de l’ermita, a la 

qual cosa se sumaria la celebració de fires dels comerços locals. Així, Borriana 
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recuperaria part de les tradicions perdudes en les festes de Sant Blai, i s’uniria 

l’oferta cultural ja existent durant cinc caps de setmana. 

 

Misericòrdia 

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 han 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 i 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 

totes les penyes i, alhora, 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 realitzar amb la 

unió de les penyes. 

2. Creació d’una partida pressupostària destinada a subvencions i ajudes 

per a les penyes taurines i festeres, en què, a partir del compliment d’una sèrie 

de requisits, podran comptar amb ajudes per millorar la festa. 

3. En l’apartat taurí, l’Ajuntament de Borriana planteja una setmana taurina 

en la qual 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 d’organitzar tots els actes 

taurins de la localitat, amb un regidor com a responsable de la celebració 

d’aquestes, i que no caldrà que siga el mateix que dirigisca l’àrea fallera. 

6. Programació musical i alternativa. Les festes de la Misericòrdia han  

d’anar acompanyades d’una programació festiva alternativa i musical d’acord 

amb les demandes del municipi. La creació de la Comissió de Penyes ajudarà 

a conèixer eixes demandes, com poden ser l’organització d’orquestres i 
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actuacions musicals durant la setmana festiva, que fins ara assumeixen les 

penyes. 

 

ZONA MARÍTIMA, PORT, GRAU I SERRATELLA I SANTA BÀRBARA 

 

Programa de subvencions per a associacions de veïns 

En les zones del Port, Grau, Serratella i Santa Bàrbara compten amb 

associacions de veïns que fins al moment no tenen subvencions, per la qual  

cosa proposem la creació d’una línia de subvencions per a aquestes 

associacions de la nostra ciutat, o associacions que organitzen festivitats en els 

barris de la localitat a les quals puguen accedir i comptar amb una ajuda directa 

de l’Ajuntament sense cap intermediari. 

 

Port 

1. Construcció del polifuncional del Port, una seu que albergue l’associació 

de veïns, servei cultural, tinència d’alcaldia i el servei mèdic. 

2. Creació del servei de Biblioteca de la Mar. 

3. Creació d’un grup operatiu de la Policia Local que controle la zona 

marítima. 

4. Millorar la zona de jocs situada en l’avinguda Mediterrània. 

5. Amb el nou edifici, sol·licitar el servei mèdic de Pediatria en la zona marítima. 

6. Impulsar el projecte Port Ciutat en el qual s’enllaçarà el passeig de la platja 

amb el Port, amb eliminació de les barreres i amb una entrada a la zona 

portuària. 

 

 

 

Grau 

1. Reivindicar davant del Govern Espanyol i el Servei de Costes l’ampliació 

de l’espigó en la carretera del Grau, que permetrà millorar la seguretat i 



 

20 

 

la protecció de la zona marítima, i evitarà així qualsevol desperfecte que 

es produïsca quan hi haja temporal. 

2. Compromís veu necessari continuar el passeig marítim des de la platja 

de l’Arenal i fins al Grau. Aquest passeig ha d’estar fusionat amb el 

projecte de l’Arenal que donaria una bona qualitat de vida a les persones 

que viuen a la zona marítima. 

3. Estudiar el trànsit en la zona de la carretera del Grau i l’avinguda 

Mediterrània en un sol sentit. 

4. Adequació de la platja del Grau per a millorar-ne l’accessibilitat. 

 

Serratella 

1. Reivindicar al Govern Espanyol i a 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. Estudi i revisió de la zona humida de la Marjal.  

2. L’actual situació de la Marjal a Borriana s’ha de conéixer de ben prop, 

i per això demanarem a la Conselleria de Medi Ambient una revisió 

de la zona humida per a saber-ne l’extensió exacta. 

3. La redacció del Pla Especial de la Marjal que donarà la clau per a 

conèixer la situació en la zona de la Serratella. 

4. 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. 

5. Crear una zona esportiva en la zona de la Serratella. 

6. Millora dels camins rurals que connecten en la zona de la Serratella i 

la senyalització. 
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EDUCACIÓ 

L’actuació en educació ha d’estar lligada a la Conselleria i al Pla Edificant, 

responsables que es materialitze la construcció i tramitació de totes les ajudes 

que Borriana puga realitzar. Encara així, volem donar un pas més: 

1. Consolidar i tramitar la contractació i les obres del nou IES Jaume I. 

2. Exigir a la Conselleria d’Educació la incorporació de noves llengües a 

l’aulari de la EOI de Borriana i ampliar així l’oferta d’anglés i francés que 

s’ofereix en l’actualitat. 

3. Camins escolars segurs. Elaboració d’itineraris per a l’alumnat dels 

centres educatius, per tal d’evitar la mobilitat de motor. 

4. Augment de parades i ampliació d’horaris del bus a l’UJI.  

5. Plans de coeducació. 

6. Treball coordinat dels centres amb la Biblioteca Municipal per al foment 

de la lectura. 

7. Reivindicar les infraestructures escolars necessàries per a la població de 

Borriana a la Conselleria d’Educació. 

 

 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

1. Continuar en el desenvolupament de plans de normalització lingüística i 

fomentar el valencià com a llengua principal en l’administració. Oferir a 

algun mitjà local la possibilitat d’impartir cursos de valencià o emetre 

programes en valencià en les seues pàgines o programacions. 

2. Documentació en la llengua cooficial que trie el ciutadà. 

3. Recuperar el Premi de Novel·la Juvenil Ciutat de Borriana. 

4. Polítiques d'acollida i integració lingüística a les persones nouvingudes, 

amb plans d'integració lingüística per a les adultes. 

5. Desenvolupament de la millora de la presència del valencià en els 

mitjans i en la societat, amb la promoció d’articles i periòdics en valencià, 

així com els rètols de les botigues o la projecció de cinema en valencià. 
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6. Implementació d’una persona tècnica de Normalització Lingüística en 

l’Ajuntament. 

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

1. A la Torre de la Mar se li ha donat un ús simbòlic fins ara, però es podria 

fer visitable i tenir una aula de natura pública del paratge natural del Clot 

de la Mare de Déu. Potenciar la visita del ciutadà de Borriana. 

2. Remodelació i ampliació del Clot de la Mare de Déu amb l’aportació dels 

FEDER. 

3. Creació d'una empresa pública comercialitzadora d'energia elèctrica 

100% renovable i foment de l'autoconsum solar per a impulsar l'energia 

verda, abaratir les factures i millorar la sostenibilitat ecològica. 

4. Impulsar la recollida selectiva generalitzada, com el porta a porta i altres, 

i encetar mesures de separació que avancen en aquesta direcció.  

5. Promoure la minva de residus: reducció, reutilització, reciclatge; des de 

l’òptica, a més d’ambiental, econòmica. Un municipi que gestiona bé, 

redueix la despesa. 

6. Les instal·lacions municipals cal que siguen exemple pel que fa a l’ús 

d’energies renovables, reciclatge de residus, neteja, arquitectura 

sostenible, rehabilitació i restauració d’edificis. 

7. Organitzar campanyes educatives municipals per a escolars i per al 

públic en general, sobre nutrició, mobilitat, conservació del medi natural, 

estalvi d’aigua i energia, etc. 

8. Posar la diagnosi energètica al capdavant de les actuacions de manera 

que les accions s’optimitzen al màxim energèticament i econòmicament.  

9. Electrificar la flota de vehicles municipals i de transport públic municipal. 

Instal·lar i expandir la xarxa de punts de recàrrega amb sostres 

fotovoltaics per a tota classe de vehicles elèctrics. 

10. Cada edifici municipal tindrà el seu pla d'estalvi i eficiència energètica. 

11. Impulsar ordenances municipals que faciliten la instal·lació de sistemes 

de recàrrega de vehicle elèctric i places d’aparcament de bicicleta. 
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CANVI CLIMÀTIC 

1. Posar en marxa la recollida separada de la matèria orgànica. 

2. Fomentar l’autocompostatge particular, el compostatge comunitari i el 

compostatge municipal allà on siga possible, i en el percentatge de 

residus que siga viable. 

3. Impulsar l’ús de bosses compostables per a la recollida de matèria 

orgànica. 

4. Introduir sistemes d’incentius per a fomentar la recollida separada 

d’origen en totes les fraccions. 

5. Incorporar la utilització de les restes de poda, bé per a compostatge o bé 

per a usos tèrmics a través de les mancomunitats o en municipis amb la 

suficient capacitat de gestió. 

6. Adoptar models de gestió de residus adaptats a cada realitat, que no 

siguen solament la retirada d’aquests, i que en cada cas fomenten les 

bones pràctiques entre els ciutadans. 

7. Orientar les polítiques de gestió de residus a l’aspiració d’assolir models 

de responsabilitat amb fiscalitats progressives on qui fa les millors 

pràctiques tinga bonificacions i qui no les fa, reba recàrrecs. 

8. En les festes locals promoure gots i material reutilitzable i biodegradable. 

9. Formació respecte de la empremta ecològica dels residus i del transport. 

10. Promoure l’economia local, de proximitat, ecològica. 

11. Promoure l’alimentació ecològica i de proximitat en centres educatius, 

residències i menjadors públics. 

 

SEGURETAT CIUTADANA 

 

Últimament la seguretat s’ha convertit en una de les principals preocupacions 

de la ciutadania. Són tant la nostra integritat física com els nostres interessos 

econòmics els que, malauradament, sentim amenaçats. A tot això li cal una 
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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 

directament la ciutadania, com ara la mediació en conflictes, informació 

puntual, ordenació del trànsit, etc.  

 

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 

conéixer-lo: 

a. Determinar quines són les demandes i estructurar-les. Per a això, 

ha d'haver-hi un major acostament al ciutadà.  

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

ciutat.  

c. Comunicar de forma periòdica els sistemes utilitzats per a 

eradicar els distints problemes demandats.  

2. Creació del Protocol de Violència de Gènere. 

3. Conscienciar el col·lectiu policial dels problemes ciutadans.  

4. Agilitzar i reduir el procediment sancionador i assegurar que les 

sancions amb les corresponents vies de recurs es facen efectives. 

5. Contestar a la denúncia o proposta ciutadana directa amb una 

telefonada i així es millorarà el contacte amb els veïns i veïnes. 

6. Potenciació d'un model d'actuació policial assistencial preventiu que, 

en contacte diari amb el veïnat i les seues associacions i entitats 

representatives, tracte de resoldre els problemes de seguretat i 

convivència.  

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, amb els programes 

concrets de benestar social que seguirà desenvolupant el nostre 

partit a l'Ajuntament. 



 

25 

 

8. Introducció d’una ciclopatrulla d’agents amb bicicleta, com les que 

existeixen en altres localitats, per a fomentar tant la proximitat com 

els transports alternatius a la localitat. Així mateix, es crearà una 

ordenança d'ús i circulació de la bicicleta a fi de facilitar 

l'estacionament o circulació de bicicletes per determinats vials. 

9. Reivindicar l'augment gradual de la plantilla de la Policia Local fins a 

completar-la, fet que comportarà una major presència en totes les 

zones de la localitat i un acostament del servei al ciutadà. També 

considerem necessari seguir dotant de mitjans la Policia Local 

(vehicles i mitjans tècnics). 

 


