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X Legislatura a l’Ajuntament de Vilamarxant

PACTE PER VILAMARXANT
Preàmbul

Les eleccions municipals de 24 de maig de 2015 han configurat un nou escenari
polític per a Vilamarxant ja que cap força política ha obtingut majoria absoluta. Els
reptes que Vilamarxant ha d’enfrontar en els pròxims quatre anys requereixen la
formació d’una majoria sòlida, basada en la transparència informativa, la honestedat, el
treball, la pluralitat, en valors i actituds constructives, diàleg, consens i en un acord
programàtic que permeta dur endavant les funcions de l’Ajuntament per al municipi
de Vilamarxant.

Amb aquest finalitat, Ciutadans per Vilamarxant, Compromís i PSPV-PSOE,
mitjançant els seus legítims representants, manifesten la seua voluntat de signar un
govern de coalició que permeta la governabilitat i el desenvolupament del municipi.

Com a conseqüència, les tres formacions polítiques:

ACORDEN

Conformar un govern de coalició que tindrà com a prioritat absoluta el progrés
del poble i que estarà basat en la confiança i la lleialtat entre les tres formacions
polítiques, la qual cosa permetrà donar estabilitat al govern de Vilamarxant durant els
quatre anys de legislatura (2015-2019). En conseqüència, les tres forces estaran presents
en la presa de decisions i en la gestió de totes les polítiques municipals,
independentment de l’assumpció de responsabilitats concretes per part de cada
regidor/a en unes o altres àrees.

Aquest pacte porta implícit l’establiment dels següents compromisos:

a) Suport a l’acord programàtic que marca les línies d’acció del govern municipal.
Totes les iniciatives i decisions derivades de l’esmentat acord es prendran sempre per
unanimitat i partint del consens previ entre les tres forces, tant les relatives a l’acció
diària del govern, com les que s’hagen d’elevar a sessió plenària (pressupostos
generals, planejament urbanístic, etc).
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b) Voluntat d’arribar a acords i consensos entre els tres grups municipals per a
qualsevol iniciativa no inclosa en el pacte.

c) Respecte a les iniciatives presentades pels grups de l’oposició se consensuarà la
posició entre els tres Grups amb la voluntat d’assumir aquelles propostes que l’equip
de govern considere beneficioses per al poble i que no entren en contradicció amb
l’esperit de l’acord programàtic.

d) Establir de manera consensuada les responsabilitats de govern entre els set regidors
i regidores que integren la coalició de govern. Així, s’acorda que Jesús Montesinos
Oltra assumisca l’alcaldia durant els quatre anys de legislatura i que els dos tinents
d’alcalde siguen Voro Golfe i Cervera i Eliseo Sanz Serrano.

e) Assignar l’horari de dedicació a les diferents àrees de govern dels set membres de
l’equip de govern. Així les coses, s’acorda que tindran dedicació exclusiva l’alcaldepresident i els dos tinents d’alcalde. La resta de membres de l’equip de govern tindrà
dedicació parcial segons les necessitats de les regidories. Finalment, els regidors sense
competències tindran les mateixes retribucions de la legislatura 2011-2015, en concepte
d’assistència a plens i comissions.

f) Establir les següents regidories amb els seus responsables:
Urbanisme, Serveis i Obres, Hisenda i Seguretat Ciutadana: Jesús Montesinos
Oltra.
Cultura i Patrimoni, Educació, Benestar Social i Política d’Igualtat: Voro Golfe i
Cervera.
Personal, Indústria, Treball, Agricultura, Noves Tecnologies, Comerç i Turisme:
Eliseo Sanz Serrano.
Festes i Tradicions: MªVictoria Sanchis Caurín.
Esports i Medi Ambient: Rosa Blanes Garcia.
Participació Ciutadana, Comunicació i Control de la Qualitat: Amparo Garcia
Golfe.
Joventut i Integració: Sílvia Garcia i Merino.

g) Constituir la junta de govern local formada per tres membres, òrgan que, a més de
les tasques corresponents, farà el seguiment del compliment del present acord.
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I, en prova de conformitat, se subscriu en tots els seus termes el present Pacte per
Vilamarxant 2015-2019 per a la X Legislatura inclòs l’Acord Programàtic que el
sustenta.

Vilamarxant, 30 de juny de 2015.

Per C´s per Vilamarxant

Per Coalició Compromís

Eliseo Sanz Serrano

Voro Golfe i Cervera

MªVictoria Sanchis Caurin

Rosa Blanes Garcia

Per PSPV-PSOE

Jesús Montesinos Oltra

Amparo Garcia Golfe

Sílvia Garcia i Merino
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ACORD PROGRAMÀTIC
Partint dels programes de govern de les formacions en coalició i considerant les
necessitats reals de Vilamarxant, consensuem els següents eixos fonamentals que
desenvoluparan el nostre programa de gestió municipal.

ÍNDEX
______________________________________________

1. Participació ciutadana i transparència
2. Desenvolupament i dinamització local
-Sector industrial
-Sector agrícola i ramader
-Transport
-Serveis Urbans
-Turisme
-Comerç
-Medi ambient
3. Cohesió social
-Educació
-Benestar Social
-Joventut
-Cultura
-Esports
-Seguretat
-Sanitat
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1. Participació ciutadana i
transparència
La ciutadania serà el centre de les nostres decisions, i per tant, impulsarem els
següents mecanismes de participació:

- Avaluarem imparcial i objectivament l’estat econòmic i financer dels comptes
municipals a través d’auditories.
- Activarem l’Agenda 21 com a mesura d’avaluació de la gestió efectuada en el
termini d’un any, amb lliure assistència i participació.
- Convocarem periòdicament els Consell Municipals existents i crearem aquells
que els ciutadans demanen.
- Simplificarem els procediments administratius i modernitzarem la gestió del
serveis municipals.
-Realitzarem els plens municipals de vesprada per facilitar l’assistència del
veïnat.
-Els mitjans de comunicació municipals (periòdic informatiu, ràdio municipal,
web, etc) es regiran sota criteris de pluralitat, participació, transparència i sostenibilitat.
-Totes les contractacions d’obres i serveis i/o de personal de l’Ajuntament es
faran de manera transparent i d’acord amb la normativa vigent.
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2. Desenvolupament i dinamització
local
Apostarem per l’activació dels sectors econòmics del nostre municipi, tant la
indústria com l’agricultura i la ramaderia, a més dels serveis, potenciant el seu
caràcter local. Donarem molta importància a les mesures per a conservar i protegir el
nostre patrimoni natural i cultural (arquitectònic, tradicional, arqueològic...)

Sector industrial
- Fomentarem l’emprenedorisme local a través d’espais de treballs comuns, els
anomenats Coworkings.
- Des de la regidoria competent formarem i assessorarem als emprenedors.
- Formarem permanentment en noves tecnologies.
- Aplicarem i fomentarem les noves tecnologies com a factor de competitivitat i
eficàcia.
- Millorarem la gestió de la borsa de treball local per a la seua activació.
- Aplicarem bonificacions a les empreses que creen treball net o s’instal·len al nostre
municipi.
- Executarem un programa d’ajuda, suport i assessorament per a autònoms i xicoteta i
mitjana empresa, tant creades com de futura creació.
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Sector agrícola i ramader
- Convocarem el Consell Agrari Municipal com a organisme consultiu i participatiu del
sector.
- Apostarem pels llauradors i ramaders. Promourem l’activitat agrícola i el
cooperativisme.
- Potenciarem la inserció laboral dels joves en el sector agrícola i ramader.
- Recuperarem la Cambra Agrícola i Ramadera, com a punt de trobada i debat del
sector.
- Convocarem l’assemblea de recursos hídrics per a la gestió en la política municipal
d’agricultura.
- Potenciarem els cursos de formació en cultius econòmicament profitosos.
- Crearem un banc agrícola i d’horts socials per potenciar l’autoconsum i ús pels veïns
de camps que, actualment, estan abandonats.

Transport
-Com a mínim, establirem una connexió directa amb una freqüència major a l’estació
de metro de Riba-roja coordinant-se amb els horaris, a l’Hospital Comarcal de Llíria i a
l’Hospital Arnau de Vilanova.

Serveis urbans
-Convocarem, amb caràcter d’urgència, la Comissió de l’Aigua per valorar la situació
en què es troba aquest servei a Vilamarxant, revisant la recent modificació de les
tarifes.
- Dotarem progressivament i de manera consensuada amb els representants veïnals, a
les urbanitzacions i zones consolidades de tots els serveis urbans imprescindibles
(aigua potable, clavegueram, enlluernat públic, identificació dels carrers...).
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- Elaborarem els plans d’emergència necessaris en totes les zones urbanitzades del
terme municipal de Vilamarxant.
- Aprovarem per consens el Pla General d’Ordenació Urbana i amb criteris tècnics de
sostenibilitat.

Turisme
- Impulsarem el turisme rural perquè la gent conega i respecte el nostre patrimoni
cultural i mediambiental.
- Apostarem per la promoció turística respectuosa amb el medi (albergs i cases rurals)
rehabilitant les construccions.
- Adequarem, millorarem i ampliarem les àrees recreatives del nostre municipi.

Comerç
- Donarem projecció al comerç local mitjançant una guia comercial municipal
interactiva, on tots els ciutadans puguen conèixer a través d’internet els horaris
comercials, calendari d’obertura i la guia detallada de la seua oferta comercial.

Medi ambient
- Potenciarem la instal·lació i l’ús de les energies renovables als edificis públics i privats
i promourem l'estalvi i l’eficiència energètica.
- Facilitarem i concienciarem en l’hàbit del reciclatge i bonificarem, a través de la taxa
impositiva, als veïns i veïnes que realment reciclen els seus residus.
- Convocarem immediatament la Junta de Protecció del Paratge de les Rodanes.
- Reactivarem el voluntariat mediambiental per col·laborar en la protecció del
patrimoni natural i, alhora, per conscienciar la població de la importància de cuidar la
natura.
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3.Cohesió social
La cohesió social és un objectiu primordial en el nostre programa conjunt,
perquè la ciutadania mereix disposar d’una sèrie de serveis i d’iniciatives que facen
més digna la seua vida.

Educació
- Millorarem els centres escolars del municipi i mantindrem una política educativa de
proximitat i col·laboració amb el conjunt de la comunitat educativa.
- Convertirem el Consell Escolar Municipal en un organisme viu i d’anàlisi de la
realitat educativa del nostre poble.
- Ens implicarem al màxim en la gestió de l’Escoleta Infantil Municipal, perquè les
famílies tinguen un espai educatiu de qualitat que els permeta conciliar el treball amb
l’educació dels fills.
- Potenciarem l’Escola d’Adults, amb més dotacions i la diversificació dels estudis.
- Sol·licitarem cicles formatius. Actualitzarem el catàleg perquè hi haja una oferta de
formació en la comarca adaptada a la demanda.

Benestar social
- Mantindrem i augmentarem els serveis oferits en el Centre Cívic de Convivència i
ampliarem l’oferta d’entreteniment i de formació. A més, potenciarem els programes
d’ajuda a les persones de la tercera edat: neteja, tramitació d’ajudes, mobilitat, suport
emocional, menjador social, etc.
- Impulsarem i coordinarem el Voluntariat Social, programa social complementari als
serveis oferits pels treballadors municipals i que servirà per millorar la qualitat de vida
dels sectors socials més desfavorits.
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-Impulsarem polítiques que promoguen la igualtat de gènere i combaten el masclisme.
Implementarem programes que promoguen la visibilitat o la igualtat real de drets de
les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals. Realitzarem campanyes de
sensibilització sobre estos temes, fent especial insistència en els centres escolars.
- Col·laborarem amb les associacions de dones i d’ames de casa i, alhora, programarem
activitats formatives i d’oci que contribuïsquen a millorar i a dignificar el paper de la
dona en la nostra societat.
- Establirem un Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per tal d’acabar amb qualsevol
forma de discriminació: neteja, tramitació d’ajudes, alimentació, etc.

Joventut
- Potenciarem l’associacionisme juvenil i una programació multidisciplinar diversa,
permanent, de qualitat i d’interés. Farem del Centre de la Joventut un punt de trobada i
de generació d’iniciatives i de propostes.
- Farem campanyes de sensibilització i formació destinades a la població juvenil per
afavorir la integració social dels jóvens amb discapacitats físiques o psíquiques.
- Facilitarem l’accés dels jóvens al seu primer habitatge, amb mesures diverses, com la
reducció d’impostos, i fomentarem el lloguer de les cases deshabitades. Elaborarem un
cens d’estes i negociarem amb els propietaris/entitats bancàries per posar habitatges
socials a l’abast dels habitants.

Cultura
- Revisarem els espais culturals existents per reorganitzar-los i millorar el seu
funcionament.
- Establirem una programació cultural estable, continua i diversa.
- Recuperarem i ficarem en valor el nostre patrimoni històric i artístic.
- Col·laborarem amb les entitats culturals amb equanimitat i responsabilitat.
- Reactivarem la biblioteca i establirem plans de foment de la lectura.
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- Promourem i programarem iniciatives que fomenten i dignifiquen el valencià, la
llengua pròpia del nostre poble.

Festes i tradicions
- Mantindrem i potenciarem les tradicions de Vilamarxant.
- Potenciarem un òrgan de participació en l’organització de les festes.

Esports
- Reorganitzarem les instal·lacions esportives municipals.
- Incentivarem la participació en les campanyes esportives (activitats ordinàries i
campionats) que es duen a terme per a totes les edats.
- Reformularem les subvencions a les entitats esportives.

Seguretat
- Reorganitzarem el Cos de Policia Local per a millorar els serveis oferits: seguretat
ciutadana, protecció de collites, habitatges d’extraradi, aspectes mediambientals. A
més, incrementarem la presència d’agents en el local de Policia.

Sanitat
- Treballarem conjuntament amb el Centre de Salut per millorat l’atenció sanitària dels
veïns i veïnes.
- Complirem els protocols de salut pública vigents.
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