
Pacte de governabilitat 
Grups Municipals Socialistes de Cullera i Compromís

Cullera - 9 de novembre 2015  



Introducció
El passat 24 de maig de 2015 les urnes es varen omplir amb l’esperança i la il·lusió dels hòmens i 
dones de Cullera. El resultat va suposar un canvi de govern, la fi d'un cicle i el començament d’un 
altre on les persones i les seues necessitats bàsiques han passat a convertir-se en la prioritat dels 
nous governants de la nostra ciutat. 

Un nou temps que demana l’esforç i estabilitat. Per tant, és el moment d’una política del diàleg, de 
la pluralitat, de la transparència i de la participació ciutadana. 

Els  regidors  del  Grup  Municipal  Socialista  i  del  Grup  Municipal  Compromís  per  Cullera 
sotasignants volem plasmar la  voluntat  popular amb un acord de govern de progrés que ens 
permeta afrontar els nous reptes i convertir-los en realitats en benefici dels nostres veïns dins dels 
següents acords:

EL PACTE DE GOVERNABILITAT  entre  els  Socialistes  de  Cullera  i  Compromís  per  Cullera 
s'efectua per a la legislatura 2015-2019, el subscriuen i el signen:

1. Jordi Mayor Vallet (Socialistes)    
2. Hugo I. Font Lafarga (Compromís)     

LA FINALITAT D'ESTE PACTE és establir un govern sòlid entre els tretze regidors i regidores 
dels  dos  partits  signants  de l'acord (Socialistes  de Cullera  i  Compromís  per  Cullera)  per  a  la 
legislatura  2015  -  2019  amb  un  únic  objectiu:  fer  una  Cullera  millor,  que  aposte  per  un 
desenvolupament econòmic sostenible i implicat amb les necessitats socials dels seus veïns. 

LA BASE D'ESTE GOVERN està sustentada per la confiança, la fidelitat i el respecte entre els 
tretze regidors que el conformen, així com pel treball conjunt i coordinat  de tot  l’equip de govern. 

LES  ACTUACIONS  DE  GOVERN  seran  dictaminades  directament  pel  compliment  dels 
programes electorals de cadascun dels partits, ja que són totalment compatibles i assumibles, i per 
les necessitats sorgides en el dia a dia de la gestió municipal de Cullera sempre donant preferència 
als temes socials i ocupacionals.

No obstant, això el present document pretén marcar les línies generals d’actuació extretes dels 
programes electorals dels dos grups signants del pacte de govern, però no invalida la resta de les 
propostes electorals recollides als dos programes:

PRIMER LES PERSONES

Volem fomentar  valors  com la  sostenibilitat,  la  igualtat  d’oportunitats,  la  cohesió  social...  per 
aconseguir una vida digna per a tots.

Dret al treball. Dotació econòmica al pressupost del 2016 de la borsa de treball social aprovada pel 
ple a proposta del govern per fer realitat el Pla d'Ocupació Social a fi de garantir la igualtat en 
l'accés als llocs de treball de l'Ajuntament i les seues empreses concessionàries a tots els veïns i 
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veïnes. Esta ferramenta està pensada com un ajut per alleujar la situació d'emergència per la qual 
passen moltes famílies del nostre municipi.

Dret  a  una  vida  digna.  Continuar  amb  l'impuls  i  fomentar  noves  polítiques  socials  que 
garantisquen els drets bàsics dels col·lectius socialment més vulnerables i durament afectats per la 
crisi  econòmica  (menjador  social  mantenint  la  seua  apertura  durant  els  períodes  vacacionals, 
ajudes extraordinàries, creació d'una borsa de lloguer social, etc.).

Dret  a  la  vivenda.  Continuar  amb  la  política  iniciada  pel  govern  local  de  lluita  contra  els 
desnonaments al municipi per tal de garantir el dret a la vivenda dels ciutadans.

Drets socials. Executar les obres de millora de les infraestructures que constituïxen el pilar bàsic de 
l'Estat del Benestar al  nostre municipi per garantir la seua continuïtat i  correcte funcionament 
(residència de la Tercera Edat o Escoleta) i exigir a la Generalitat l'apertura de l'actual centre de 
Dia.

Protecció social.   Elaboració d’un Pla Integral  per a Persones amb Discapacitats  per a la  seua 
integració i participació en la societat de Cullera. Crear programes de prevenció, d’intervenció i 
inserció per a persones, famílies, grups i col·lectius en risc d’exclusió i desenvolupar projectes per 
a la dependència, la promoció de la salut, l’atenció als menors en risc d’exclusió, la gent gran, la 
igualtat, la solidaritat i la cooperació, la pobresa energètica i la informació i atenció a les dones.

Treballar per a la futura creació d'un casal de joves.

Garantir recursos socials als grups de dones en situació de risc i/o precarietat, així com elaborar 
un Pla Integral Municipal contra la Violència de gènere.

Crear plans d’educació per a la  salut  (urgències,  alimentació,  educació sexual,  plaguicides...)  i 
divulgació d’hàbits de vida saludables.

NOU MODEL ECONÒMIC I PRODUCTIU

Impuls econòmic. Dinamitzar Cullera social i econòmicament dins dels marcs de la sostenibilitat 
de forma estratègica per a promocionar-la i promoure la necessària reactivació econòmica.

Indústria  turística.  Potenciar  el  turisme sostenible  i  de  qualitat  a  més  dels  sectors  productius 
tradicionals com a eix del nou model econòmic de la ciutat del segle XXI que volem.

Referent  turístic.  Promocionar  la  marca  Cullera  creant  un  marc  de  qualitat  i  la  generació 
d'experiències de retorn a curt, mitjà i llarg termini per convertir-la en el nou referent turístic i 
d'oci de la Comunitat Valenciana.

Rehabilitació  d'infraestructures  turístiques.  Treballar  per  crear  una  nova  Façana  Marítima, 
modernitzant-la i adaptant-la als nous temps.

Millora de l'oferta.  Treballar per augmentar les propostes d’oci,  diürn i  nocturn, i  per afavorir 
l’estada de visitants.  Per  això és  planificarà la  promoció turística i  la  creació d’esdeveniments 
estratègics que tinguen continuïtat i que s’identifiquen amb la marca turística de Cullera i a més, 
ajuden a desestacionalitzar el calendari turístic.
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Treball conjunt. Continuar col·laborant amb les associacions i institucions lligades al turisme de 
qualitat i fomentar la formació del sector.

Fomentem el comerç. Delimitar el centre històric per afavorir un model comercial, potenciar el 
comerç tradicional  i  protegir  la  seua singularitat  i  el  seu valor afegit,  treballant  cap a la  seua 
progressiva peatonalització.

Crear la finestreta única per facilitar i acurtar les gestions, reorganitzar els recursos humans dels 
serveis administratius per a facilitar la gestió al  ciutadà així  com per obrir qualsevol tipus de 
negoci.

Ajudem al camp. Fomentar l’agricultura ecològica al mateix temps que la tradicional i ajudar a la 
modernització del sector buscant noves alternatives econòmiques de futur.

Ampliem el teixit industrial. Promoure l’acabament de les actuacions pendents en els polígons 
industrials existents i estudiar el desenvolupament o desafecció d’uns altres sectors.

Més  finançament.  Seguir  cercant  el  finançament  exterior  (Administracions  superiors,  Unió 
Europea)  per  tal  de  compensar  la  falta  de  recursos  econòmics  de  l'Ajuntament  en  el 
desenvolupament de projectes i la realització d'inversions i la finalització de les obres ja iniciades i 
ara paralitzades.

Els comptes clars. Finalitzar l'auditoria dels comptes municipals.

Condicions justes. Renegociar el pla d'ajust amb el futur nou Govern d'Espanya per tal de millorar 
les condicions imposades pel Ministeri d'Hisenda a l'Ajuntament.

Gestió eficient. Mantindre l'estabilitat pressupostària, prioritzant sempre les inversions socials, per 
tal de garantir l'adequat funcionament dels serveis públics.

TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I BON GOVERN 

Un govern  eficaç.  L’organització  del  govern  en  àrees  de  competència  transversal  per  afavorir 
l’eficiència en la gestió mitjançant treballs en equips i decisions consensuades amb el conjunt dels 
seus membres.

Parets de cristall. Impuls d'una ordenança de transparència per fer més accessible la informació als 
ciutadans i facilitat la fiscalització ciutadana de l'acció de govern.

Actualitzar i publicitar l’Ordenança de policia i bon govern

Regeneració democràtica. Seguir treballant i aprovar l'ordenança de participació ciutadana per tal 
de caminar cap a una democràcia més participativa i facilitar l'implicació dels veïns en la vida 
municipal. També celebrarem una assemblea ciutadana anual per donar comptes de la gestió als 
veïns i veïnes.
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CULLERA SOSTENIBLE SOCIAL I MEDIAMBIENTALMENT

Una ciutat habitable. Garantir el desenvolupament ordenat de la ciutat i del centre urbà amb un 
model de mobilitat sostenible i reestructurar la senyalització.

Rescatem espais. Fomentar els projectes de recuperació integral dels barris de Cullera. 

Cullera bén néta. Millorar l’arreplegada i impacte de l’arreplegada selectiva de residus urbans en 
la via pública, a causa de l’abandonament que ha patit en els últims anys, i adequar-la a una ciutat 
turística com a tal.

Reforçar l'Ecoparc com a gestor de residus i fomentar el reciclatge.

Qualitat ambiental. Seguir a l’avantguarda en quantitat de Banderes Blaves a les nostres platges.

Regeneració ambiental. Confeccionar un pla d’acció per a l’Estany de Cullera i els altres espais 
naturals de la ciutat per a promoure la seua regeneració així com el seu ús i manteniment, de 
manera coordinada amb les administracions competents, com la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer i la Generalitat Valenciana. 

Farem una aposta ferma per un ús de l’energia sostenible, polítiques de preservació del capital 
natural  i  també d’instruments tècnics per al  coneixement permanent del  nostre comportament 
mediambiental, de manera que puguem dur a terme una acció municipal ben informada. 

Fer evolucionar la nostra ciutat cap a model més ecològic i sostenible.

Nous models de mobilitat.  Crear una Ruta cicloturística per tota la població,  habilitar camins, 
sendes  i  vies  verdes  que  comuniquen  el  nostre  patrimoni  artístic,  històric  i  paisatgístic. 
Incrementar les zones verdes.

Noves tecnologies al servei de les persones. Convertir Cullera en una ciutat intel·ligent (smart 
city). L’espai urbà ha de ser un sistema integrat i gestionable intel·ligentment perquè la gestió  es 
puga realitzar de la manera més interactiva i més automatitzada, s'optimitzen els recursos i els 
processos perquè puguen ser més eficaços i eficients i tinguen una sostenibilitat social, ambiental i 
econòmica.

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, PATRIMONI I IDENTITAT 

Posada en valor del nostre patrimoni. Creació d'un consell local d'experts en patrimoni i estudis 
històrics, organisme de caràcter consultiu.

Reforcem la nostra identitat. Potenciar el coneixement i els usos del valencià en tots els àmbits i 
posar en valor i potenciar el coneixement de la nostra identitat cultural. Recuperar el Consell de 
Cultura i de les Arts per a promoure la participació i la dinamització cultural i artística.

Amb el món de la cultura. Acompanyar i donar suport a les diferents associacions culturals de 
Cullera, ajudant-les a portar a terme les seues propostes i programacions.
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Impulsar una programació cultural continua i variada.

Amb les nostres tradicions. Promocionar les festes majors, les falles i totes les tradicions culturals 
del nostre poble: falles, danses, muixeranga… donant-les a conéixer fora de Cullera. 

Educació  universal  i  gratuïta.  Garantir  la  continuïtat  de  la  participació  de  l'Ajuntament  en  el 
programa Xarxa Llibres per a l'abonament d'ajudes a la compra de llibres de text.

Innovadors. Impulsar l’elaboració d'un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), eina indispensable per a 
definir què entenem per educació i quines volem que siguen les línies prioritàries de l’educació a 
Cullera.

Garantim el dret a l'educació per a tots. Consolidar l’Escola Permanent d’Adults i dotar-la de més 
mitjans per als ensenyaments que impartix i estudiar l’ampliació de la seua oferta educativa i les 
seues instal·lacions.

Més oportunitats. Demanar a la Conselleria d’Educació que amplie l’oferta formativa de Cicles de 
Formació  Professional.  Exigir  a  la  Conselleria  d’Educació  la  millora  i  adequació  de  les 
infraestructures dels centres educatius.

Fer els passos necessaris per a la recuperació del Consell Municipal d’Esports per coordinar les 
activitats esportives, acordar amb els esportistes la distribució de les subvencions i fomentar la 
comunicació entre clubs, escoles esportives i centres escolars.

Promocionar els esports tradicionals (pilota valenciana…) i uns altres que impliquen un contacte 
amb el nostre entorn, com ara el senderisme, el muntanyisme o el cicloturisme.

Promoure  l'activitat  física  en  persones  grans  i  en  persones  amb discapacitat:  habilitant  zones 
adaptades, vies i camins senyalitzats com a recorreguts de salut i la instal·lació d'aparells per a 
desenvolupar la motricitat i la recuperació.

Treballar pel condicionament del camí de l’Arròs fins al  Poliesportiu “La Partideta”,  millorant 
l’accés.

Totes  les  propostes  dels  anteriors  apartats  queden  subjectes  a  la  disponibilitat  pressupostària 
municipal.

LES REGIDORIES I LES ÀREES DE TREBALL 

Estan definides en l'annex número 1 que s'adjunta. Pel que fa a les regidories, s' acorda:

1. Que es poden fer les modificacions oportunes en l’assignació de regidors/res de les àrees     
per a ser més eficients i donar un millor servei al veïnat, o bé per qüestions personals o de 
salut. 

2. Que el principi de col·laboració per part de tots els tretze regidors és noble, eficient, cordial     
i  amb  companyerisme.  Sempre  recollint  suggeriments  i  buscant  el  consens  en  les 
iniciatives que aporten cadascun dels regidors i de les regidores.
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3. Que cada regidor exercira amb autonomia la seua àrea de gestió, si bé, es treballarà amb     
coordinació amb la resta de regidors de l'equip de govern, podent rebre l'assessorament, 
aprovació i ajuda necessària d'estos.

LA LLEI QUE LEGITIMA LES COMPETÈNCIES  

1. L’Alcalde i l’organització de l’Ajuntament té les competències que marca la Llei de Bases     
del Règim Local 7/1985 del 2 d’abril. Es crea Junta de Govern Local per al període 2015 - 
2019 els membres de la qual són:
JORDI MAYOR VALLET com a Alcalde
SILVIA ROCA PALOMARES com a 1a Tinent d'Alcalde
JUAN VICENTE ARMENGOT GIMENEZ, com a 2n Tinent d'Alcalde
Mª FRANCESCA ORTIZ OLIVERT, com a 3a Tinent d'Alcalde
SALVADOR TORTAJADA TUR, com a 4t Tinent d'Alcalde
HUGO I. FONT LAFARGA, com a 5t Tinent d'Alcalde
Mª JOSÉ TERRADES RENART, com a 6a Tinent d'Alcalde
JAVIER CANTOS PEREZ, com a 7m Tinent d'Alcalde

LES RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES 

• Els regidors del grup municipal socialista percebran les seues retribucions d'acord amb     
l'aprovat  en  el  Ple  Municipal  Extraordinari  de  data  30  de  juny  de  2015,  al  que  es  fa 
expressa remissió.

• Els regidors del Grup Municipal Compromís percebran les seues retribucions, segons les     
assistències que efectuen a les Juntes de Governt, Àrees de Govern, Comissió Informativa, 
Junta de Portaveus i altres òrgans dels quals formen part o tinguen dret a participar, i amb 
les assignacions econòmiques aprovades en Ple Municipal  Extraordinari  de data 30 de 
juny de 2015.

ELS ACORDS DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1)  Hi  ha  un  compromís  de  fidelitat  en  els  acords  que  es  consensuen  entre  les  dues  parts  i 
compromís de no votar en contra els pressupostos generals de l’Ajuntament de Cullera  durant els 
anys de pacte de govern.

2) Les mocions dels diferents partits presentades al plenari que puguen generar confrontament 
polític evident s'intenten evitar si no és força major d'obligatorietat. Les que es puguen, per sentit 
comú, es consensuaran i aquelles mocions que no suposen cap problema de convivència política 
cada grup les vota amb llibertat sempre sense ocasionar cap situació de tensió o enfrontament 
entre ambdós grups polítics. 
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3) Les notes de premsa o publicitat de l’Ajuntament de Cullera dins de la duració del pacte de 
govern seran enviades a la premsa escrita i digital, així com a les xarxes socials com a “Ajuntament 
de Cullera”, i amb logotipus municipal adient.

4) Els temes que cal portar i aprovar en els plenaris són consensuats pels regidors/res del grup 
Socialista i de Compromís per Cullera conjuntament abans de la celebració del plenari.

5) Es mantindran reunions de coordinació i informació obligatòries, com a mínim una vegada a la 
setmana entre l'alcalde i el 5t tinent d'alcalde, essent acordat prèviament pels dos tant el dia com 
l'hora. I així mateix, quinzenalment de tot l'equip de govern, essent també acordat prèviament el 
dia, hora i lloc per a celebrar-se. 

6) Cap regidor/a pot decidir, sense consulta prèvia a tot l'equip de govern, una acció que supose 
un cost econòmic considerat o un canvi de partida pressupostària.

7) Tots els membres de govern tenen autonomia pròpia per prendre decisions en les seues àrees. 
Ara bé, si és possible, i per garantir una major complicitat entre tots els governants, és més positiu 
que comunique les seues decisions i que les consensue.

I perquè este pacte de govern tinga els efectes oportuns, signen a Cullera a 9 de novembre del 
2015,

                           Jordi Mayor Vallet                                                 Hugo Font Lafarga
Alcalde-President de l’Ajuntament de Cullera     Portaveu i regidor de Compromís per Cullera
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