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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 9 D'OCTUBRE DE 2017

A la ciutat de Borriana, el 9 d'octubre de 2017, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa  consistorial  de  l'Ajuntament  de  Borriana,  assistits  per  la  secretària  general,  Sra.
Iluminada Blay Fornas, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4a. SRA. MARIA ROMERO CANO (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís) 
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, en primera convocatòria,  quan són les 12
hores i 03 minuts, i es passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en
l'ordre del dia.

1.- ENTREGA DE LA INSÍGNIA D'OR DE LA CIUTAT DE BORRIANA, A SR. JOSÉ LUIS
RUEDA  HERRANZ,  FUNCIONARI  D'AQUEST  MAGNÍFIC  AJUNTAMENT  DE
BORRIANA, JUBILAT DURANT L'ANY 2017

Intervé Sr. Javier Gual Rosell, que pronuncia discurs del següent tenor literal:
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Sr. Gual: “Il·lustríssima Sra. alcaldessa, companyes i companys membres de la corporació
municipal, senyores i senyors, molt bon dia a totes i tots.

Com ve sent ja tradicional des de fa anys en este ajuntament, avui 9 d'octubre, dia en què
celebrem la nostra identitat com a poble, com a valencians, la corporació municipal de
Borriana aprofita aquesta solemne ocasió per a rebre homenatge i just reconeixement als
funcionaris i  empleats públics municipals que durant el passat exercici  han passat a la
situació  de  jubilats,  després  d'haver  dedicat  una  part  important  de  les  seues  vides  i
esforços al servei dels altres.

I és que eixe servei als altres, mai suficientment agraït, és l'esperit fonamental que mou
totes i tots els treballadors d'esta Casa (la casa del poble) i les seues dependències, que
des de molt diferents vessants, però totes elles importants, s'esforcen per fer de la nostra
Borriana un lloc on viure i gaudir de la vida; perquè al cap i a la fi treballen per a Borriana i
per a les borrianenques i borrianencs, amb dedicació i entrega. Si el nostre ajuntament és
magnífic ho és especialment per les persones que hi treballen i que li donen eixa categoria.

El funcionari que hui felicitem és l'inspector de la Policia Local de Borriana, Sr. José Luis
Rueda Herranz, que ha dedicat a esta Casa i als veïns de la nostra ciutat, a l’esmentat cos
de la seguretat, prop de tres dècades (en concret, 27 anys de la seua vida), encara que la
seua  dedicació  a  la  funció  pública  fou  major,  atés  que  va  accedir  a  la  policia  prov
enint de la Guàrdia Civil, cos al qual també va dedicar molt de temps.

Fou incorporat com a sergent de la Policia Local de Borriana, per resolució de 2 de febrer
de 1990, i va passar amb posterioritat a ocupar el lloc d'inspector. Després de prop de deu
anys, el 27 de març de l'any 2000 va accedir al lloc de cap de la Policia Local, com a
intendent,  càrrec  que  va  desenvolupar  amb  impecables  diligència  i  constància,  en
substitució de l’anterior, Sr. Martín Flores Zamora, durant vuit anys, quan es va proveir el
lloc en propietat a l’actual intendent principal, Sr. Francisco Javier Catalán Pradas. 

Des d’eixe moment (com déiem abans), José Luis Rueda va beneficiar la Policia Local de
Borriana, amb la seua dilatada experiència com a inspector, lloc que ha vingut ocupant fins
fa ben poc, amb motiu de la seua jubilació.

Durant  les  pràcticament  tres  dècades  que  ha  treballat  com a  policia  local,  han  sigut
nombrosos els seus mèrits, traduïts en el bon fer d'eixe cos al llarg del seu lideratge, i en
una  voluntat  contínua  de  millorar,  havent  realitzat  exitosament  nombrosos  cursos  de
formació, entre molts altres.

La  seua  vocació  de  servei  a  la  població,  i  el  seu  interés  i  empatia  com a  agent  de
l'autoritat, han sigut sempre palmaris. En el seu expedient no hi ha cap taca, tot al contrari.
Es per això que per la seua vocació de servei i dedicació a la ciutadania de Borriana, i
expedient  irreprotxable,  amb  motiu  de  la  seua  jubilació,  la  corporació  d'este  Magnífic
Ajuntament felicita el Sr. José Luis Rueda Herranz, que per motius personals i familiars ha
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excusat  la  seua  presència  a  este  acte,  i  li  serà  entregada  amb  posterioritat  per  la
il·lustríssima senyora alcaldessa la insígnia d'or de la ciutat de Borriana, a la qual ha servit
exemplarment,  com a  agraïment  pel  seu  treball,  desitjant-li  que  gaudisca  de  la  seua
merescuda jubilació. Per ell els demane el seu més sentit aplaudiment."

2.- COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'alcaldessa intervé pronunciant un discurs del següent tenor literal:

Sra. alcaldessa: "Bon dia a tots i a totes.

Una  bona  manera  de  començar  el  meu  parlament  en  un  dia  tan  significatiu  per  als
valencians i les valencianes és amb les paraules que el rei Jaume I va emprar en la seua
primera carta pobla de Borriana l'1 de novembre de 1233.

El rei va utilitzar el llatí, però jo empraré la traducció que Joaquim Aparici Vilar va fer al
llibre  Agricultura al  terme de Borriana, publicat  el  1993 per  l'Agrupació Borrianenca de
Cultura.

En el nom de Déu i la seua gràcia.

Siga per a tots manifest que Nós, Jaume, per la gràcia de Déu rei d'Aragó i del

regne de  Mallorca,  comte  de  Barcelona  i  d'Urgell  i  senyor  de  Montpeller,

considerant com i de quina manera el senyor Jesu-Crist amb Misericòrdia ens mira

i  ens  ha  mirat,  i  en  especial  en  la  conquesta  de  Borriana,  que  per  la  seua

clemència ha estat restituïda al nom cristià, amb el propòsit, doncs, d'establir-hi i

introduir un poble per a la seua alabança, servici i honor, amb aquest escrit nostre,

que tindrà validesa amb fermesa i a perpetuïtat, per a honor vostre us donem i

concedim a vosaltres,  tots els  pobladors de Borriana,  homes i  dones,  que ara

residiu allí i en el passat heu vingut a poblar-la, a tot el vostre llinatge i els vostres

descendents, perpètua i contínua franquícia de tota peita, past, quèstia, torta, força

i  mesuratge,  monedatge,  bovatge i  de tot  mal  costum i  ús establerts i  que es

puguen establerts.

Amb  aquesta  carta  pobla  quedava  refermada  la  importància  que  la  nostra  ciutat  va
evidenciar per a Jaume I en la conquesta del territori que conformaria l'antic Regne de
València.

Les  hosts  del  rei  van  conquerir  Borriana  l'any  1233  i  cinc  anys  més  tard  arribarien  i
entrarien a València.

Celebrant  avui,  Nou d'Octubre,  la  data en què el  rei  Jaume I  va entrar  a  la  ciutat  de
València l'any 1238, volem recordar que al segle XIII s'obria un camí que configuraria l'inici
del nostre poble valencià.

3

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



v09.10.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

La commemoració d'una data  tan  significativa  als  nostres  dies  representa la  unió  que
també, i especialment a hores d'ara, és una realitat per als valencians i les valencianes, i
també per a nosaltres, els borrianencs i les borrianenques, perquè ens sentim identificats
amb una història que ens uneix com a poble i que simbolitza el rei Jaume I i tot el que ell
significa com les lleis (els furs) o els símbols (el penó de la conquesta o la reial senyera).

La història del poble valencià va començar a Borriana i per eixe motiu no podem deixar de
constatar que ser i sentir-se valencians l'any 2017 comença per ser i sentir-se borrianencs
l’any 2017. Som hereus i conciutadans d'uns homes i d'unes dones que han portat, porten i
portaran amb orgull el nom de Borriana per tot el món, i sobretot al seu pensament i al seu
cor.

Estem obligats, per ser hereus dels borrianencs i borrianenques que ens han antecedit, a
recordar la nostra història i també les senyes d'identitat que ens defineixen com a poble
unit.

Perquè celebrem el nostre dia posant en valor tot el que, com a valencians, compartim, tot
el que ens uneix i, a la mateixa vegada, tot el que ens fa ser diferents i únics.

Però no hem d'oblidar mai que la millor representació dels nostres conciutadans és, sense
cap dubte, la convivència democràtica. Una convivència que hem aconseguit units, amb
l'actitud,  el  treball  i  el  respecte  diaris  de  tots  i  de  totes;  dels  i  les  que  tenim
responsabilitats municipals però també, i en una part ben important, de tota la ciutadania.

No  podem oblidar  els  nostres  orígens,  però  a  partir  de  la  història  passada  i  sempre
aprenent  d'ella,  hem  de  pensar  en  tot  allò  que  ha  d'arribar,  perquè  el  futur  és  una
responsabilitat compartida entre totes les persones que conformen la nostra ciutat.

Per això hem de reconéixer en tot moment que l'actiu més important de què disposem són
totes les persones que tenim la immensa sort de poder manifestar que som o que vivim a
Borriana, ciutat que té un paper molt important en els plantejaments de futur que estan
desenvolupant-se arreu de tot l'àmbit geogràfic que ens envolta, del més proper al més
llunyà, en què ens trobem immersos.

Perquè, com a ciutadans i ciutadanes de Borriana, som també ciutadans i ciutadanes de la
nostra Comunitat Valenciana, del nostre Estat Espanyol, d'Europa i del món.

I la millor manera de poder sentir-nos partícips del nostre futur és viure amb la seguretat
que, des de totes les institucions, i sempre amb la finalitat de conviure en un marc on tota
la ciutadania reba una efectiva igualtat de tracte, som, efectivament,  iguals en tots els
aspectes.

Perquè és fonamental que ens sentim iguals en tot, i sobretot que se'ns tracte a tots igual:
davant la llei, en els serveis, en les prestacions, en el finançament.
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Els ajuntaments som les institucions més properes a la ciutadania i necessitem sentir-nos
tractats  com a  majors  d'edat,  sense  la  tutela  que,  en  massa  ocasions,  ens  impedeix
prendre decisions en benefici dels nostres conciutadans i conciutadanes.

Els valencians i les valencianes, els borrianencs i les borrianenques, no volem ser més que
ningú,  però  tampoc  menys  que algunes  altres  persones  que,  pel  fet  de  viure  en  uns
territoris diferents, reben un tracte distint per part de les institucions de l'estat, sobretot pel
que fa a la qüestió del finançament.

Com diu el manifest de la FVMP: ambicionem una Comunitat Valenciana forta i potent en
una Espanya que atenga les singularitats de cada territori i garantisca la igualtat entre els
seus ciutadans. 

Perquè volem que la nostra gent, la que conforma l’actiu més important que té Borriana,
tinga el tracte que es mereix. 

La nostra gent,  vosaltres, sou el conjunt de testimonis que formen l'herència històrica i
cultural de la nostra societat, com les tradicions, els costums o l'art que han vingut sempre
de la mà i del treball de persones emprenedores i decidides. 

Entre tots, majors i joves, homes o dones, amb idees o colors diferents, hem d’arribar junts
al port compartit d’un demà que, després de vèncer les dificultats que dia a dia trobarem
en la nostra vida, ha de ser, ho hem de fer possible, un poc millor.

I els que ara som els representants municipals dels nostres conciutadans tenim l’obligació
d’estar sempre ací, al vostre costat, perquè no sols teniu el dret, sinó també l’obligació, a
exigir-nos un comportament i unes actituds que reforcen eixa unió com a poble, més enllà
dels símbols, i que plantegen i reivindiquen una col·laboració des de la responsabilitat i des
de l'esforç.

Sabem que la situació actual continua sent complicada, però, i a pesar de les dificultats
que ens envolten, ens comprometem a no deixar de lluitar per tot allò a què teniu dret. 

Després de tants anys d’experiència democràtica podem afirmar que ja som un poble prou
madur i per això estem convençuts que podrem aconseguir-ho.

I amb José Luis Rueda tenim un exemple de persona treballadora que ha dedicat gran part
de la seua vida a millorar la convivència dels ciutadans de Borriana.

Enhorabona per haver arribat a eixa nova etapa de la vida que obre la porta a un futur joiós
ben guanyat després de tants anys de dedicació i de treball. 

Moltes gràcies per tot i moltes felicitats.
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Per concloure el meu parlament sols em resta desitjar-los un feliç dia 9 d’octubre i que
manifestem tots a una veu:
 
Visca València!

I visca Borriana!"

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 12 hores i 15 minuts,
de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme
juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'alcaldessa La secretària

Document firmat electrònicament al marge 
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