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GOVERN PER BORRIANA 

 

 

Quan en juny del 2015 apostarem pel canvi de Govern Municipal a Borriana, ho férem 

pensant amb les persones i en recuperar la nostra ciutat. Fa 4 anys, la ciutadania va 

optar majoritàriament per un canvi de les polítiques conservadores. El passat 26 de 

maig el veïns i veïnes de Borriana tornaren a apostar per un Govern progressista i 

valencianista per governar la nostra ciutat. 

El veïnat ha volgut que Borriana continue per la senda del canvi i que ho faça de la mà 

d’un Govern de Coalició, plural, progressista, inclusiu i valencianista, un govern obert a 

la ciutadania i a la participació amb polítiques encaminades a construir una ciutat més 

igualitària social, sostenible, moderna, creant oportunitats i esperança per a totes les 

veïnes i veïns. 

Un mandat no és suficient per a dur a terme aquells programes que volem 

desenvolupar per això, PSPV-PSOE i Compromís uneixen les forces durant quatre anys 

més en un nou Govern per Borriana, per formar un Govern de Coalició entre les dues 

forces polítiques. I ho fem per governar per a les persones, en el que la política es 

transforme per convertir Borriana en una ciutat del benestar i de futur. Desenvolupar 

un nou model de ciutat que englobe la zona marítima i els diferents barris i nuclis de 

Borriana, que millore les seues infraestructures i els seus serveis. 

El nou govern municipal ha de respectar la seua pluralitat i la seua acció política, així 

com la llibertat d’actuació política dels seus socis en allò en el que no hi haja consens, 

tot des del respecte i el sentit comú. Perquè entenem que governar és, primer de tot, 

pactar, pactar és dialogar i consensuar, mai imposar. I pactar implica compartir govern. 

Consolidar i donar estabilitat al Govern Municipal, com ha estat fet durant aquest 

darrers 4 anys. I ho fem perquè Borriana s’ho mereix. 

 

Per això, el PSPV-PSOE i Compromís acordem portar endavant l’agenda política de 

Govern per Borriana per a desenvolupar les accions públiques necessàries durant els 

propers quatres anys a Borriana: 
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POLÍTIQUES PER A LA CIUTADANIA 

 

1. Creació dels Consells Locals de la Infància, la Joventut, Gent Major i Igualtat per 

promoure la participació democràtica en els diferents segments de la població. 

2. Creació de l’Aula del Record, recopilant històries de la gent major de la nostra 

ciutat. 

3. Impulsar i executar el I Pla d’Igualtat Municipal per a la qual cosa ens hem de 

comprometre a practicar la transversalitat de la regidoria. 

4. Elaboració del Pla d’Inclusió de Borriana. 

5. Reforma integral de l’immoble per a centralitzar tots els departaments de 

Serveis Socials a l’antic ambulatori.  

6. Dur endavant el projecte del Centre d’Atenció Primerenca. 

7. Borriana com a ciutat d’acollida. Sol·licitar l’adhesió a la xarxa Pangea per a 

donar atenció a les persones migrades i/o refugiades.  

8. Continuar col·laborant amb les entitats socials que, durant anys, han actuat 

millorant la vida de les persones més vulnerables.  

9. Potenciar el fòrum Som Talent així com continuar participant en els programes 

d’ocupació i tallers de formació impulsats i subvencionats per les 

administracions competents. 

10. 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 millorar la gestió econòmica. 

11. Rehabilitar el Centre de Formació Municipal respectant el seu estil i millorant-lo 

per poder donar resposta als usos que allí es donen en condicions adequades i 

en coordinació amb els serveis tècnics municipals.  

12. Realització d’un estudi de viabilitat del Mercat Municipal com a primer pas per 

a accedir a subvencions autonòmiques i per tal de garantir que el model de 

mercat que es proposa és viable en el temps i com a justificant per a modificar 
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l’ordenança reguladora. Aconseguir la marca de “Mercat Excel·lent” de la 

Generalitat Valenciana. 

13. L’Ajuntament com a model; foment del producte local i de proximitat en els 

esdeveniments organitzats per l’Ajuntament, així com ser exemple de 

sostenibilitat: aplicar la recollida selectiva a tots els departaments municipals i 

utilització de material reutilitzable o reciclable en els actes de tot tipus que 

organitze l’Ajuntament.  

14. Propiciar la creació d’un mercat de productes agrícoles locals. 

15. Fomentar el consum de les taronges i el peix, amb campanyes escolars i d’abast 

de la població en general. 

16. Recolzar la Plataforma per la Dignitat del Llaurador en tot allò que estiga al 

nostre abast per la defensa de la taronja valenciana. 

17. Pla de millora dels camins rurals de la població amb un programa de 

manteniment. 

18. Transparència i publicació de totes les despeses públiques siguen de festes, 

culturals, esportives. 

19. Ens comprometem, en la licitació de contractació pública, mantenir i ampliar 

les clàusules amb criteris de valoració socials, igualitàries, mediambientals i de 

potenciar el valencià. 

20. Continuar amb una gestió equilibrada del pressupost, reducció del deute, per 

alliberar l’economia municipal de la càrrega financera. 

21. Implantació de la Carpeta Tributària Municipal 

22. Foment i suport a l’associacionisme que permeta dur a terme noves iniciatives 

socials, juvenils, festives, culturals.... 

23. La creació d’una Marca de Microfestivals per a Borriana. 

24. Creació de l’Escola Municipal de Teatre. 

25. Consolidar la millora de l’antic pavelló de La Bosca amb el projecte iniciat. 

26. Millora de les instal·lacions del complex esportiu de Llombai, amb l’adequació 

dels vestuaris, creació d’oficines per als clubs que utilitzen les instal·lacions. 

27. Reducció de les taxes per utilització de les instal·lacions esportives per al cap de 

setmana, i a clubs esportius. 
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28. Aplicació d’un Pla d’Acció Esportiu Femení.  

29. Iniciar un programa d’activitat física per a persones amb diversitat funcional. 

30. Creació d’espais públics d’entrenament, amb l’especialitat de la calistènia 

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

32. Intentar recuperar la col·lecció d’història local «Papers». 

33. Aportació d’un tècnic/a de Normalització Lingüística i promocionar l'ús del 

valencià en tots els àmbits municipals i socials. 

34. Creació d’una plaça de tècnic/a mediambiental. Major eficàcia en la gestió 

ambiental: reducció, reutilització, reciclatge, des de l’òptica, a més d’ambiental, 

econòmica i posar en marxa la recollida separada de la matèria orgànica. Un 

municipi que gestiona bé, redueix la despesa. 

35. Organitzar campanyes educatives municipals per escolars i pel públic en 

general, sobre nutrició, mobilitat, conservació del medi natural, promoció de 

les energies renovables, estalvi d’aigua i energia, animals de companyia, 

respecte al mobiliari urbà, neteja viària, salut i prevenció d’addiccions.  

36. Cada edifici municipal tindrà el seu Pla d'estalvi i eficiència energètica. 

37. En les festes locals, promoure gots i material reutilitzable i biodegradable. 

38. Facilitar la gestió per a la ubicació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. 

39. Reforma i modernització de la Depuradora Municipal. 

 

 

PER UNA CIUTAT OBERTA, MODERNA I VALENCIANA 

 

1. Posada en funcionament de la plaça de tècnic/a de Turisme i Festes per a portar 

endavant l’aplicació progressiva  del Pla Estratègic de Turisme. 

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

3. Continuar amb el programa de visites de conscienciació per a escolars i adults: 

arquitectura local i jaciments històrics. 

4. Creació d’una platja canina. 

5. Continuar amb la implantació de parcs canins.  

6. Creació d’una zona per autocaravanes. 
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7. Millora i promoció dels espais naturals: platges, Clot de la Mare de Déu i goles del 

Millars, creant l’Aula de la Natura per a millorar el coneixement de la zona.  

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

segurs, per a afavorir els desplaçaments a peu. 

9. Regeneració urbana del casc històric de Borriana a través d’un concurs d’idees per 

a la remodelació del centre de la ciutat.  

10. Acabar la connexió en carril bici Port, Grao, estació de tren, amb remodelació del 

mateix espai. 

11. Promoure una xarxa de transport públic a l’àrea urbana de la ciutat i a la resta de 

nuclis poblacionals 

12. Continuar desenvolupant el Pla de Mobilitat Municipal per a millorar la seguretat al 

poble i poblats marítims.  

13. Continuar treballant en el Pla Municipal d’Accessibilitat implantant el mapa on-line 

d’aparcaments reservats i vies accessibles. 

14. Regeneració urbana del barri de La Bosca. 

15. Pla d’Acció de parcs públics infantils en la ciutat amb zones també per a trobada i 

socialització de joves i gent gran. 

16. Revisió dels contractes de serveis públics. 

17. Consolidar la millora de l’entorn de Sant Blai. 

18. Consolidar la reforma del refugi antiaeri del Camí d’Onda. 

19. Desenvolupament del sector Sant Gregori fent un seguiment i coordinació amb la 

empresa urbanitzadora.   

20. Creació d’una línia de subvencions per recuperar les façanes modernistes. 

21. Rehabilitació del CMC La Mercè. 

22. Contractar el projecte de l’Arenal. 

23. Apertura i promoció del Museu de la Taronja i el Centre d’Investigació Cardenal 

Tarancón. 

24. Construcció d’un edifici polifuncional al Port per a ubicar el Consultori mèdic, 

Tinença Alcaldia i un local per a l’Associació de Veïns. 

25. Exigir al Govern Espanyol els projectes de protecció de la zona nord i sud del 

Millars, Serratella, i construcció i  dels espigons projectats.  
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26. Redacció del Pla Especial de la Marjal. 

27. Crear una zona d’oci i esportiva en la zona de la Serratella. 

28. Consolidar i tramitar la contractació i obres del nou IES Jaume I a traves del Pla 

Edificant. 

29. Col·laboració amb les AMPA en campanyes i activitats educatives. 

30. Coordinació d’activitats i campanyes com a Ciutat Educadora.  

31. Camins Escolars Segurs. Elaboració d’itineraris per a l’alumnat dels centres 

educatius, per tal d’evitar la mobilitat a motor. 

32. Impulsar una ordenança municipal de circulació de bicicletes, patins i vehicles de 

persones amb mobilitat reduïda.  

33. Augment de parades i horaris del Bus a la UJI. 

 

 

 

 

Maria Josep Safont Melchor   Vicent Granel Cabedo  

PSPV-PSOE Borriana    Compromís per Borriana 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


