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Acord de Govern per a l'Ajuntament d'Oliva
Mandat corparatiu 201 5-201 I

Compromís per Oliva

Projecte Oliva - Ciutadans d'Oliva

Esquerra Unida del País Valenciá - Acord Ciutadá

Partit Gent d'Oliva

Reunits a Oliva, David González lvlartínez, en representació de les regidores i els
regidors electes de CompromÍs per Oliva; Blai Peiró Sanchis, en representació de les
regidores iels regidors electes de Projecte Oliva - Ciutadans d'Oliva; Alejandro Salort
Rubio, com a regidor electe d'Esquerra Unida del País Valenciá - Acord Ciutadá; i Pepe
Salazar Cuadrado, com a regidor electe del Parlit Gent d'Oliva.

Manifesten

El resultat de ¡es Eleccions lvlunicipals del 24 de maig a Oliva ha posat de manifest, una
volta més, el desig dels ciutadans del nostre poble de promoure i donar suport a un
pluralisme politic ampli, variat ihumanament enriquidor. En l'exercici sobirá del seu vot,
les veines iels vei'ns d'Oliva s'han expressat en les urnes amb la intenció saludable i

amb seny de no atorgar la majoria absoluta a cap dels partits que van concórer a les
eleccions.

A¡xí doncs, des del 13 de juny endavant, Oliva comptará amb la Corporació Municipal
més representativa i plural des de 1979, amb 6 grups polítics municipals, sense que cap
d'ells sume la tercera part dels vots ni dels escons en solitari,

Partit Politic Vots 20 1 5 o/o vots Regidors/es

3.233 25,89o/o

Compromís per Oliva 2.955 23,664/o

PSPV-PSOE 2.259 18,414/o

Proj. Ciutadans d'Oliva 2.O25 16,22a/o

EUPV _ A.C. 7 ,680/o

PGd'O 6,840/o

En conseqüénc¡a, cal fer pactes per garantir la governabilitat i l'estabilitat política d'Oliva
en favor de I'interés públic. Es una acte de responsabilitat política i cÍvica. Cal fer
coalició de govern establint unes bases sólides que permeten treballar pel progrés iel
benestar de totes les persones, vernes i veihs d'Oliva.
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Compromís per Oliva, Prolecte Oliva - Ciutadans d'Oliva, Esquerra Unida del PaÍs

Valenciá - Acord Ciutadá i Partit Gent d'Oliva, sumen conjuntament 11 dels 21 escons
de la futura Corporació lvlunicipal, i compten amb el 55% dels vots emesos a partits
polítics.

Padint d'esta majoria, els sotasignants, tot i les d¡feréncies lógiques entre les formacions
politiques que representen, fan pública la seua entesa en els punts següents, que són
les bases que fonamenten este Acord de Govern per a l'Ajuntament d'Oliva:

. Un Acord de Govern que té com objectius compartits la transparéncia i I'eficácia
en la gestió municipal, la cohesió social i territorial, el creixement i progrés
necessaris baix els principis d'equitat i sostenibilitat, ila participació ciutadana
que possibilite la participació activa de la societat en les decisions municipals i la
recuperació de la confianqa i Ia cred¡bilitat en l'Ajuntament d'Oliva.

. Un Acord de Govern que ha de permetre estirar al máxim els recursos
municipals per pal-liar la situació d'emergéncia social que pateixen moltes
famílies en la nostra ciutat, avanQar en la lluita contra la desigualtat econdmica i

social, i incrementar les politiques per crear activitat i ocupacio,

. Un Acord de Govern en base a un programa i uns projectes de ciutat que
garantisquen durant els propers quatre anys el govern que el municipi necessita i

es mereix.

Un Acord de Govern destinat a implantar un major benestar iqualitat de vida
entre tots els ciutadans i ciutadanes d'Oliva, lligat a I'ordenació del territori iel
medi ambient amb criteris de racionalitat i de sostenibilitat, un ús més eficient
dels equipaments existents, la dinamització económica i sociocultural, els serveis
a les persones, la promoc¡ó de la nostra llengua, del nostre patrimoni ide les
nostres tradicions.

Un Acord de Govern en qué es continuará treballant en la reivindicació ila
pressió política sobre les administracions competents, amb major contundéncia
si cal i implementant noves accions, per tal d'acabar amb l'aiilament que pateix

Oliva en matéria d'¡nfraestructures básiques.

Un Acord de Govern subscrit des de la serietat del treball ¡ la mútua confianqa
de les quatre formacions polítiques. ConfianQa que exigeix una gestió
transparent i respecte a les regles exigibles d'un equ¡p que actua conjuntament
al servei de les persones d'Oliva. AixÍ com el compromís que la presa de
decis¡ons dintre de les diferents árees de govern tinga carácter compartit.



Programa de Govern

Accions prioritáries

Després d'haver debatut i analitzat amb profunditat els programes electorals de
Compromís per Oliva, Prolecte Oliva - Ciutadans d'Oliva, Esquerra Unida del País

Valenciá - Acord Ciutadá i Partit Gent d'Oliva, i haver constatat les seues coincidéncies i

diferéncies, entenem que és possible un acord de govern. Per tant, fent un exercici de
síntesi, plantegem les iniciatives prioritáries que marcaran la línia básica d'actuac¡ó per
als próxims quatre anys.

Este conlunt d'iniciatives prior¡táries, estará obert permanentment al debat ia les
aportacions de millora de la ciutadan¡a, expressades per les diferents associacions i

entitats de la nostra ciutat, de la resta de forces polítiques, així com dels mateixos grups
municipals que conformaran I'equip de govern.

Ens comprometem a extremar els esforgos per aconseguir:

Transparéncia i participació ciutadana

Aprovació d'un Reglament de Pafticipació Ciutadana i Govern Ober1. El document
permetrá ¡mpulsar la participació dels velhs en els assumptes públics a través
d'iniciatives com l'Escó Ciutadá. Es milloraran i es faran efectius els drets inherents
a la ciutadania i s'establiran els mecanismes que permeten promoure la seua
proximitat i un paper actiu per una democrácia participativa.

Creació de comissions consultives per a temes de ciutat importants i potenciació
de les existents, com l'Agenda 21, el Consell de Turisme o el Consell Agrari.
Organització de tallers pañicipatius per recollir idees i propostes.

Impuls de la participació ciutadana a través de Consells de Barri i nuclis urbans
periférics. A cadascun dels Consell de Barri s'assignará un/a tinent d'alcalde, amb
competéncies territorials i capacitat de gestió.

Creació del Consell Consultiu de la Gent Gran com a órgan de consulta i

assessorament complementar¡ de les dec¡ssions municipals.

lmplementació d'un servei d'assessorament jurídic gratuit al ciutadá, així com
d'arbitratge ¡ mediació municipal.

Decidir una part de les inversions municipals a través d'un referéndum o consulta,
incloses les subvencions dels Plans Provincials d'Obres o altres administracions.
Vinculació ll¡gada a un mínrm de pañicipació efectiva.

Celebració d'audiéncies públiques abans de I'aprovac¡ó de temes transcendents:
Pressupostos, Urbanitzacions, Plans de Ciutat, ordenances, concessions
administratives importants, obres de gran importáncia, etc.

Augment dels servicis administratius de I'Oficina d'lnformació i Atenció Ciutadana,
fent, a més a més, el seguiment de les queixes i reclamacions dels velhs,
assessorant en temes de competéncia municipal i orientant en temes d'altres
administracions.

8.



9.

10,

11.

17.

Contiuació del procés de padicipació del Pla Estratégic Oliva 2020.

Potenciar la carpeta del ciutadá en la web municipal, perqué esdevinga oficina
virlual que permeta realilzar la maloria de trámits municipals a través d'internet,
durant les 24 hores del dia, sense necessitat d'acudrr personalment a les oficines
munlcipals.

Abolir el "s¡lenci administratiu" contestant, dintre dels term¡nis establertsper la llei,

totes les comunicacions oficials que s'adrecen a l'Aluntament, contestant qualsevol

comunicació, queixa o sugger¡ment que els ciutadans facen arribar als
responsables polÍtics de l'Ajuntament en el mínim temps possible.

Retransmissió audiovisual dels plens en directe, o gravar-los i penjar-los en la
página Web,

Publicació periodica d'un Butlletí d'lnformació Municipal, on tinga prioritat la

informació de l'Ajuntament i la veu dels ciutadans, amb un espai destinat als partits
polítics garantint en tot moment la pluralitat. El BIM será digital, imprimint-se una
tirada en paper reduida per a aquelles persones que no disposen d'accés a les
noves tecnologies.

Estudiar la posada en funcionament d'una Emissora de Rádio tvlunicipal pública,
sempre que els recursos municipais ho permeten.

Distribució de panells d'informació i comunicacions municipals, distribuits per

edificis, llocs i places públiques, amb l'agenda cultural, festica, esportiva, etc.

Complir els criteris de I'ONG 'Transparéncia lnternacional' per tal que tota la

informació económica, financera, sobre acords municipals, inversions, contractes,
despesa política, etc., estiga disponible en la página web per als ciutadans.

lmp¡ementació progressiva d'un sistema d'indicadors que permeten grau de
satisfacció dels veins sobre el funcionament iels servicis de l'Ajuntament, fent
partícips icompartint els resultats amb els ciutadans. Esta informació tindrá una
repercussió directa sobre les accions de govern.

Benestar Social i lgualtat

3.

Elaboració d'un cens integral de necessitats socials d'Oliva.

Servei d'atenció a les víctimes del delicte per a l'assessorament i l'ajuda inicial.

Signatura del Protocol per a la protecció de les víctimes de violéncia masclista entre
l'Ajuntament d'Oliva i la Delegació de Govern.

Pla d'eliminació de barreres arquitectóniques en coordinació amb el Pla de Mobilitat
Sostenible.

Augmentar el servei d'ajuda i assisténcia a domicili.

Augment de les accions de control per tal de comprovar que es fa un bon ús de les

4udes socials.

Augment del servei de menjador social.

Estudi i Pla de Viabilitat per a habilitar un dels edificis municipals sense ús com a
Centre de Dia per a majors i discapacitats

12.

13.

14.

t5.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

Augment dels recursos municipals per a I'assisténcia a col.lectius com ara
drogodependents, dependents, malalts mentals, víctimes de violéncla masclista,
etc.

Pia d'ocupació especial dirigit a parats de llarga duració, col.lectius amb dificultat
d'integració laboral, dones soles amb cárregues fam¡liars, immigrants,
discapacitats, etc. Desenvolupament de l'economia social.

10. Elaboració d'un Cens d'Habitatges Buits, mitjanQant una Agéncia Municipal
d'Hab¡tatge. Programa per a la rehabilitació d'habitatges desocupats destinats al

lloguer de renda baixa.

11. Augment dels recursos per a l'atenció a situacions de precarietat amb les ajudes
d'emergéncia social rápiges.

/
12. lntervencio familiar i atfrció a joves, menors i nuclis de convivéncia en situació de
t risc social. Elaboració pe projectes culturals i d'oci, espais de trobada, formació i

i ocupació. I
I

13. Recolzar els grups dd voluntariat de manera que s'assegure el manteniment, la

15.

16.

final¡tzació i la cont¡nurtat dels projectes.

Agil¡tzar els trám¡ts als ciutadans que vagen a la admin¡stració per a demandar
ajudes urgents, per a una prompta resolució.

Promoció d'un equip d'intervenció familiar amb menors ialtres col.lectius en crisi.
Programa d'acolliment familiar de menors.

Programa municipal de minimització del drama dels desnonaments que aglut¡ne
d¡ferents recursos municrpals per tal de pal'liar els problems ¡mmediats als
desnonaments establisca protocols d'ass¡sténcia a persones que perden sa casa.

Ordenació del Territori, Patrimoni i Medi Ambient

1. Represa de la tramitació del nou PGOU, centrat en el disseny de l'ordenació
estructural per al nostre futur. Préviament, es finalitzará la tramitació del Catáleg de
Béns i Espais Proteg¡ts. Així com també s'haurá d'acabar la tramitació de la

declaració Munic¡pi amb Elevat Risc d'!nundació.

Obtenció del sól iexecució del vial de connexió amb la platja de Piles, prolongació
de l'actual av¡nguda Llauradors. Actuació acompanyada d'un Pla Especial de la

Terranova que done solució als problemes urbanístics que presenta este punt del
nostre territori.

Acabament del 2n vial perimetral de les platges del centre, amb la prolongació de
l'avinguda Demetrio Pi fins al camí de l'Aigua Blanca, executant el sector Bomba 2-
Aigua Blanca 6. I acabament de les obres d'urbanitzac¡ó d'Aigua Blanca 4,
treballant els nous projectes en col.laboració amb els propietar¡s, fent un seguiment
conlunt de les futures obres.

Generació de places d'aparcament al Raval iCentre históric en compliment de
I'acord del Ple adoptat per unan¡mitat el 30 d'abr¡l de 2015.

Rehab¡litació de l'ed¡fici de l'Eng¡ny (prévia adquisició de I'últim immoble), tramitac¡ó
de la seua declaració com a BIC i aprovació del Pla director igestió de la subvenció
de l'1 ,5% cultural dels Ministeris de Foment i Cultura.



;

6.

7.

14.

Continuar amb el procés de recuperació municipal de l'espa¡ perimetral del Palau,
actualització del Pla director i gestió de la subvenció de l'1 ,5o/o cultural dels
Ministeris de Foment i Cultura.

Pla de millora dels parcs públics i del seu manteniment idotar-los de zones per a
traure els gossos (Pipicans), sempre que siga possible.

Actuacions sobre el Parc de I'Estació iacabament del passeig d'Oliva ens els trams
pendents de millora o finalitzac¡ó.

Continuar amb la neteja ila creació de franges perimetrals de protecció en les
zones forestals i creació brigada munic¡pal control abocaments.

Seguir amb les actuac¡ons de millora del parc de la muntanya de Santa Anna, inclós
el caslell, i captació de finanqament extern per escometre actuacions de major
envergadura, com a pulmó verd de la ciutat i mirador turÍstic.

lnstal.lació de fonts públiques d'aigua potable a la zona de la platja per a garantir
l'accés a l'aigua potable al llarg de la geografia olivana.

lncrementar els recursos económics destinats a l'associació protectora d'anima¡s,
que juga un paper fonamental en la gestió municipal de la Canera l\,4unicipal i millora
de les insta.lacions estudiant possibles ampliacions.

Confecció d'un catáleg de les zones verdes i d'equipament per realilzar i executar
un Pla d'Espais Públics, per al seu aprofitament (parcs, jardins, espais infantils,
zones de petanca, aparcaments, equipaments diversos, etc.)

Elaboració d'un Pla de N/obil¡tat Urbana Sostenible que conste d'una análisi i

diagnosi de la mobilitat actual, un pla d'acció per arribar a l'escenari de futur
plantejat iun estudi de sostenibilitat ambiental. El Pla s'haurá d'elaborar per
experts, amb la intervenció de les d¡ferents árees de l'Ajuntament implicades iamb
el consens dels grups municipals del consistori, o de la majoria itambé comptará
amb la padicipació ciutadana a través d'un procés pan¡cipat¡u.

Estudi per a la millora i l'augment dels trams de carril bici, amb atenció especial a la
via verda entre Oliva i Dénia que connecte peatonalment i amb bici el casc urbá
amb totes les platges del sud del terme municipal.

Elaboració d'un projecte ambiental de restauració de la vegetació de ribera en el riu
Vall de les Fonts, que compatibilitze la recuperació del riu, amb l'ús com a eix/ruta
peatonal entre el poble i la platja, I actuació ambiental en la Séquia del Vedat-

lvlodernització del servei de recollida de fem amb un canvi integral de la gestió
actual: introducció de noves formes de recollida, contenidors nous, vehicles nous i

més respectuosos amb el medi ambient, malor freqüéncia de netela de
contenidors, pla de reducció reutilització i reciclatge de residus, recollida selectiva
de la matéria orgánica en origen, recollida selectiva per a comerQos, etc,

Establir un Cicle integral de l'aigua urbana que garantisca l'exercici del dret humá a
l'aigua iel sanejament amb un model de gest¡ó pública, ef¡caQ, transparent i

participatiu, amb la reducció del consum i millora del sanelament. Fomentar l'estalvi

d'aigua en la societat, iniciant accions com estudiar la reutilització de I'aigua

sanejada o millorar l'eficiéncia dels sistemes de reg agrícola. Millorar el control de la
xarxa d'abastiment d'aigua per evitar fuites. Mrllorar el sanejament, eliminant punts

negres. Especial atenció a la preséncia de nitrats i fitosanitaris.

10,

12.

13.

t5.

16.

77.
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r5.

Dinamització económica

1. Creació d'un Patronat Municipal de Turisme i Comerg, format per representants de
la corporació municipal (técnics i polítics) i representants del sector turíst¡c i

comercial. Com a organisme autónom, disposará de recursos per agil¡tzar la gestió
turística i comercial d'Oliva. I s'encarregará de la coordinació ila gestió del Pla
Estratégic de Turisme.

lnstal.lació d'un punt d'informació turística a l'entrada de la Platja, seguint les
indicacions del Consell Municipal de Turisme, amb el finanqament íntegre aportat
per la Diputació de Valéncia.

lncentivar la instal.lació d'hotels i allotjament turístics a Oliva, afegint a la normativa
urbanística específica, la declaració d'interés municipal d'este tipus de projectes,
per tal fer possible d'aplicació del sistema de bonificacions fiscals proposat en
l'apanat de promoció de l'ocupació la creació de noves empreses.

Creació del Servei lvlunicipal d'Ocupació i Empresa que integre totes les polítiques,
els recursos i els instruments públics d'ocupació i formació per tal de dinamitzar i

fer més eficient el procés de creació de llocs de treball. lnstaurar la Finestreta Única
Empresarial, per tal de concentrar i agllilzar tots els trámits administratius
necessaris per posar en marxa un negoci, així com la formació i I'assessorament
especÍfic ad¡ent (aJUdes municipals, autonóm¡ques, estatals i europees).

Programa de bonif¡cacions fiscals per estimular la creació de noves empreses i

nous llocs de treball, a empreses existents o noves.

. A emprenedors iempreses que creen nous llocs de treball per un mínim d'un
any, en funció del nombre de llocs de treball creats.

. A empreses o emprenedors amb prolectes declarats d'especial interés
municipal: hotels i allotjaments turístics, locals d'oci, etc.

. A activitats i negocis que es localitzen en llocs prior¡taris per estar infradotats de
serveis o per ser pr¡oritat quant a I'estratégia turística i comerc¡al: casc antic,
platja i determinades zones urbanes perifériques.

Millorar les comunicac¡ons iels accessos a les platges d'Oliva, connectar la platja
d'Oliva ila de Piles i crear llocs d'aparcament al casc marítim, a través de la
planificació urbaníst¡ca.

lncrement dels recursos destinats a les campanyes d'animació comercial
continuades al llarg de tot l'any que dinam¡tzen el comerq d'Oliva, fidelitzant els
cl¡ents locals icaptanlne de nous de municipis del nostre entorn. I implementació
de noves ferramentes tecnológiques com aplicacions per a teléfon mób¡1,

Promoció del Mercat Municipal com a locomotora comerc¡al, modernitzant la seua
gestió, millorant I'horar¡ i possibilitant l'ocupació Íntegra dels llocs de venda, així
com activitats d'oci i restauració complementáries al seu voltant.

lncrement dels programes destinats a la Formació per a l'autoocupació, ifixació de
convocatdries de concursos i prem¡s per als joves emprenedors que fan el pas de
crear Ia seua própia empresa, bé siga com a treballadors autonoms, com a
cooperativistes o com a membres de societats.

lncrementar la partida económica destinada al Pla d'Ocupació Local.
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'1 1. Elaboració d'un Pla de Dinamització Agrícola amb mesures com: lncentivació a la
producció en comú; Afavoriment de la planificació varietal; Estudi de cultius
alternatius; Estímul a la concentració parcel.lária; Ajudes a la mecanització dels
conreus...

Millora del Banc de Terres Munic¡pal i implementació dels hoñs socials, augmentant
l'espai per a productors locals al mercat dels divendres icreant un mercat de la
terra, en xaxa amb altres mercats semblants

Exigéncia a la Generalitat Valenciana per que rehabilite l'antiga Cambra Local
Agrária o traspasse la propietat a l'Ajuntament d'Oliva. Seria la condició necessária
per poder destinar el seu us a la gent del camp: el casal del llaurador. Mentre tant,
es proposa hab¡litar un espai propi en un dels locals municipals.

Pla de seguretat de les instal.lacions agrícoles (rendes, motors, instal.lacions de reg)
per evitar els furts i els danys i control exhaustiu dels magatzems de rebuig que
compren taronla ¡l.legai.

15. Accions de foment de l'associacionisme i la participació dels empresaris dels
polígons industrials.

16. lncloure els polígons industrials dintre del Pla de lvobilitat per millorar la seua
accessibilitat i mobilitat amb la resta del casc urbá.

17. Augmentar la cobertura de serveis básics als polígons per part de l'Ajuntament:
neteja, seguretat, manteniment, etc.

Cultura, Educació, Esports, Festes iJoventut

l. Finalitzar les obres del Centro Olivense com a Casa de la Cultura.

2. Posada en funcionament d'un viver de creadors o espai coworking que esdevinga
lloc de reunió ifeball d'aftistes locals en totes les disciplines.

Posada en valor, catalogació i inventari dels arxius mun¡cipals, tant histórics com
administratius actuals, m¡llorant la seua ubicació actual ifacilitant-ne l'accés.

Dotar de recursos als museus, per donar cotrertuTa a un conjunt d'activitats que els
permeten obrir-se a la participació ciutadana, pensant no només en el patrimoni
que acullen sinó també en les persones que els visiten. Difondre, entre la població

escolar de primária i secundária, la nostra história local i contemporánia,
promocionant-la a nivell turístic com una ofefta alternaliva.

Elaboració del Pla Director de I'Esport que marque les directrius, actuacions ipla
d'inversions en matéria d'activitats i infraestructures esportives.

Gestió espodiva del nou Trinquet lvlunicipal proposant un conveni amb el Club de
Pilota, per ser la mi¡lor manera d'assegurar que hi haja una bona activitat a tots els

nivells: escola, aficronats i professionals.

Pla de millora del manleniment i la neteja dels centres escolars

lnrpuls a l'us del valenciá com a llengua vehicular de l'Ajuntament d'Oliva.

Dedicar una part substancial dels programes de festes a la música, el teatre i la
literatura en valenciá, i apostar pels creadors locals i comarcals més joves.

14.
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10.

11.

Treballar conluntament amb la Junta de Germandats de Setmana Santa d'Oliva,
Junta Local Fallera i Federació de lvloros i Cristians amb I'objectiu d'assolir les
declarac¡ons de Festa d'interés TurÍstic Autonómic i Nac¡onal.

Estudi per elaborar un quadrant d'¡nstal.lacions municipals disponibles (Centre

Polivalent, Casa de la Festa, sala multiusos del Casal Jove, antic Hort de Palau,
centres escolars, etc.), amb la participació de les associacions implicades, per a
assajos de les bandes de Setmana Santa i altres act¡vitats d'oci ¡entreteniment.

Dotar d'un local municipal perqué puguen guardar les imatges les diferents
Germandats de la Setmana Santa

la coordinació entre les diferetns activitats culturals, festives i esportives.

Augment de I'horari especial de les sales d'estudi en época d'exámens, tot
procurant l'obertura les 24 hores. Es continuará amb la dinámica d'informar al

Consell de la Joventut dels recursos disponibles, de les estadístiques d'usuaris, i

s'acordará l'horari que millor s'ajuste a les necessitats globals dels estudiants-

15. Potenciar el Consell de la Joventut d'Oliva, dotant-lo de més recursos ¡ majors
ferramentes.

17.

Concessió d'ajudes municipals a la invest¡gació per a joves titulats de la localitat,
sobre temes d'interés municipal.

Estimular I'obertura de negocis i d'activitats d'oci amb bonificacions fiscals i

facilitats en la tramitació de la llicéncia. lmpulsar la creació de zones destinades a

l'oci nocturn, conjuntament amb les iniciatives privades existents en l'actualitat.

18. Organització d'un concurs anual de música local i comarcal per a joves, per tal
d'ajudar els grups que comencen i impulsar els que estan ja consolidats.

19. Constitució d'una bossa de vivendes de lloguer económic per als joves.
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16.

Seguretat Ciutadana

Constitució del Consell de Seguretat Ciutadana, format per la corporació municipal,
forces de seguretat i agents socials, com a órgan de representació i participació
permanent de la ciutadania en l'anális¡, la planificació i l'execució del sistema local
de seguretat púLrlica d'Oliva.

Posada en funcionament de manera progressiva d'un servei de Policia
Administrativa de Proximitat per als Barris amb l'objectiu principal de fer d'enllaq
entre la I'Ajuntament iles necessitats veihals, i atendre les seues demandes
quatidianes. Els agents de prox¡mitat formaran part dels Consells de Barri.

Aprovació de l'Ordenanqa de Convivéncia i Civisme que regule i establisca un marc
de convivéncia entre les ciutadanes iels ciutadans d'Oliva, ide col.laboració amb
I'Ajuntament, amb I'objectiu de millorar la qualitat de vida. Es tracta d'arribar a un
Pacte Cív¡c entre Ia ciutadania i l'Ajuntament, per tal que una minoria, que fa ús

incorrecte de la ciutat, no deteriore el benestar assol¡t.

Pla d'actuació municipal en situacions d'emergéncia icatástrofe que regule els
protocols a seguir i les funcions de tots els agents impl¡cats: corporació municipal,

técnics, forces de seguretat, Creu Roja, voluntariats de Protecció Civil, etc.



-é

Hisenda i Béns Municipals

1. Política de contenció de la pressió fiscal a través d'una revisió general de les
ordenances fiscals per continuar introduint nous criteris de progressivitat fiscal a
favor de les rendes mes baixes.

2. Rebaixa progrssiva del tipus impositiu de l'lBl amb la finalitat de compensar
I'augment de l'aplicació dels nous valors cadastrals.

Suspensió del procés d'lnspecció de guals i aprovació definitva de I'ordenanEa
reguladora.

Actualització de l'lnventari de Patrimoni iBéns Municipals, donant-li accés públic a
través de la página web.

tions principals davant d'altres administracions

Continuar exigint al Ministeri de Foment l'alliberament de l'AP7 i, en qualsevol cas,
que no es torne a prorrogar la concessió, que finalitza en 2019.

Fer un seguiment exigent de la tramitació de la construcció del nou enllag de
l'autopista al sud dels casc urbá.

Pressió a les administracions autonómica iestatal per a la construcció de la línia
ferroviária Gandia Oliva-Dénia.

Pressió al lvlinisteri de Medi Ambient per tal que execute Ia presa de laminació del
Gallinera ifinalitze els treballs del projecte contra avingudes de la rambla.

Ex¡gir a la Generalitat Valenciana: construcció de la nova depuradora prevista al 2n
Pla Director de Sanejament de la Comunitat, finalització del retén de la Policia,
construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc i millora de l'actual
consultori, reparació de la Via Ronda, ampliació del Conservatori, reparació i

adequació de l'antiga Cambra Local Agrária, etc.

Continuar exig¡nt a la Demarcació de Carreteres una solució viable a l'accés del
Po¡ígon lndustrial Jovades des de la carretera N-332.

Exigir a la Confederació Hidrográfica del Xúquer la canalització del barranc de la
Font que evite la inundabilitat del nord del nostre territori.
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Organització de l'equip de govern

Alcaldia i tinences d'alcaldia

Els membres sotasignants acorden que, d'entre les quatre formacions de la futura
coalició de govern, l'alcaldia ha de recaure en regidor electe de la formació política que
més vots va rebre en les eleccions del 24 de maig de 2015, que en este cas es David

Martínez, la formació politica del qual ha estat la segona forqa més votada en
eleccions. Per este motiu, David González rebrá el vot favorable de la resta de les

idores i regidors electes dels partits sotasignants en la sessió extraord¡nár¡a del Ple
a la constitució de l'Ajuntament i l'elecció d'alcalde, que tindrá lloc el 13 de juny de

I 5, a les 12 hores, en la Casa Consistorial,

que fa a les tinences d'alcald¡a, la seua distribució será la següent:

. Primera tinenqa d'alcaldia: Regidor/a de Projecte Oliva - Ciutadans d'Oliva

Segona tinenQa d'alcaldia: Reg¡dor/a de EUPV - Acord Ciutadá

Tercera tinenQa d'alcaldia: Reg¡dor de Partit Gent d'Oliva

Quarta tinenQa d'alcaldia: Regidor de Compromís per Oliva

C¡nquena t¡nenQa d'alcaldla: Regidor/a de Projecte Oliva - Ciutadans d'Oliva

Sisena tinenqa d'alcaldia: Regidor de Compromís per Oliva

Setena tinenQa d'alcaldia: Regidor/a de Projecte Oliva - Ciutadans d'Oliva

Els dies següents a a la constitucuó de I'Ajuntament, l'alcalde proced¡rá a la signatura
del Decret d'alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde i membres de la Junta de
Govern Local.

Delegacions

El repartiment de les diferents árees de gestió municipal quedará establert com segueix:

El regidor electe de Paftit Gent d'Oliva:

. Delegacions de ComerE, lvlercats i Consum i Festes.

El regidor electe d'Esquerra Unida del País Valenciá - Acord Ciutadá:

. Benestar Social i Joventut.

Les reg¡dores i regidors electes de Proiecte Ciutadans d'Oliva:

. Planejament Urbanístic, Espofts, Turisme i Platges, Educació, Participació
Ciutadana, Agricullura i Obres ¡ Serve¡s.

regidores i regidors electes de Compromís per Oliva assumiran la resta de
disponibles.

11



Els dies següents a la constitucuó de I'Ajuntament, l'alca¡de procedirá a la signatura del
Decret d'alcaldia de nomenament de regidores i regidors delegats seguint el repart¡ment
establed en el present acord.

Presidéncies de Comissions lnformatives

Correspondrá als regidors de Compromís per Oliva ide Projecte Oliva - Clutadans
d'Oliva la presidéncia de dos comissions informatives, mentre que el regidor d'Esquerra

del País Valenciá - Acord Ciutadá i el regidor de Partit Gent d'Ol¡va ostentaran la

d'una comissió informativa cadascun. En total sis.

Recursos económics destinats a l'equip de govern

El grup de regidors de Compromís per Oliva disposará d'un total de 3 dedicacions
exclusives idos parcials, comptant amb la de I'alcalde. El grup de regidors de Projecte
Oliva - Ciutadans d'Oliva d¡sposará de 3 dedicacions exclusives i una parcial, El regidor
d'Esquerra Unida del País Valenciá - Acord Ciutadá disposará de dedicació exclus¡va.
El regidor de Partit Gent d'Oliva disposará de dedicació exclusiva.

Cada grup de govern disposará d'un lloc de personal eventual que podrá dedicar a les

tasques d'ajuda, assessorament i coordinació dels regidors de govern

Regles de funcionament
Primera.-

Quedará garantida I'autonomia en l'execució de les competénc¡es de les regidories
gestionades per cada formació política. Ara bé, les iniciatives que des de cada regidoria
es proposen s'han de desenvolupar en un marc de col. laboració i lleialtat a l'Acord de

Govern. En este sentit, el princ¡pi de transversalitat presidirá totes aquelles actuacions
ue requerisquen la participació de diferents regidories gestionades per les regidores i

regidors dels quatre grups municipals.

Segona.-

Pel que fa a Ia dotació pressupostária de cada área, aquesta es fará ten¡nt en compte
les prioritats establenes en la línia básica d'actuacions recollida en este document
d'Acord de Govern. Per a la confecció dels pressupostos anuals de la corporació es

faran reunions específiques entre representants de les quatre formacions polít¡ques per

tal d'establir uns criteris generals.
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Tercera.-

Pel que fa als treballs de supervisió del Pla General d'Ordenació Urbana, estos es faran
a través d'una comissió paritária, en la que part¡c¡paran els membres de les quatre
grups de la coalició de govern, sense perjudici dels mecanismes de participació que
s'establ¡squen per a la Corporació Municipal i per a la ciutadani en general.

Quarta.-

a garantir el compliment de l'Acord de Govern s'acordaran mecanismes de control i

ment de les actuacions pactades, de manera que per¡ódicament es realitzará una
uació del nivell de compliment dels compromisos adqu¡rits.

més a més, es formará un grup de quatre membres dels partits que formen la

coalició, com a mediadors i amb la missió de resoldre produclivament els conflictes que
puguen sorgir,

Cinquena.-

Baix el principi de lleialtat mútua, es respectará el dret de cada forQa política a realitzar

les explicacions que considere pedinents sobre els posicionaments previs en els
assumptes de govern -estiguen o no inclosos en el present acord- i les argumentacions
sobre un possible vot diferenciat.

L'expressió pública de les dissensions que es constaten en el document de l'acord i

d'altres que puguen donar-se a les comissions informat¡ves, Juntes de Govern, plenaris

o declaracions als mitjans de comunicació, es realitzará sempre dins el máxim respecte
cap a les forces politiques i les persones que formen l'equip de govern, i sempre amb la
voluntat manifesta de no posar en risc l'estabilitat i continurtat de I'acord de govern.

Els grups sotasignants es comprometre a no trencar la disciplina i la unitat de vot sobre
els continguts que es contemplen en este Acord, sense abans advefiir-ho a la resta de
grups, i possibilitar una reunió d'urgéncia de la Comissió de Seguiment i/o de mediació

amb l'ob.lecte de trobar consens o pactar la discrepáncia.

Els grups polítics sotasignants tindran llibertat de vot pel que fa a qualsevol moció
presentada al plenari sobre aspectes ideológics o en tant que el seu ámbit excedisca
d'aquell que cal entendre de competéncia municipal ni entre en contradicció amb els

estatus de les quatre formacions polítiques.

matéria de política general i externa a les competénc¡es municipals, cada forQa

de criteri i ho podrá expressar de formapolítica mantindrá la seua ¡ndependéncia
diferenciada.

Sisena.-

La vigéncia d'aquest Acord de Govern s'estableix per a tot el mandat corporatiu, i es

sense efecte en el moment en qué algun o alguns dels quatre grups
pals que el conformen decidisca apartar-se'n. En aquest supósit, el grup o le

que prenguen aquesta decisió estaran obligat a justif¡car-ne els motius.
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Tancament

Les regidores i els regidors de les quatre forces polítiques reafirmen Ia seua intenció de
treballar per fer possible els canvis en la política i en les polítiques municipals que els
ciutadans d'Oliva demanen. I de treballar per millorar Ies condicions de vida de totes les

veihes i veins d'Oliva, especialment dels més desvaforits, a través de politiques
progressistes i reforQant els notres trets com a poble valenciá, amb una actitud obeda i

tolerant.

I perué així conste, ho signem a Oliva, el 12 de juny de 2015

David González Mañínez
Compromís per Oliva

_á

Alejandro Salort Rubio
EUPV- Acord Ciutadá

Blai Peiró Sanchis
Projecte Oliva - Ciutadans d'Oliva

Cuadrado
Partit Gent d'Oliva
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