
 

 

Un projecte pel Vinaròs del futur. 
 

Acord dels grups de Tots i totes som Vinaròs, Partit Socialista del País Valencià i 

Compromís a l’ajuntament de Vinaròs. 

 

Els representants dels grups Compromís, PSPV i Tots i totes som Vinaròs han impulsat un 

acord per formar un govern de progrés a l’ajuntament de Vinaròs per al mandat 2015-

2019. Aquest acord, elaborat per les comissions de coordinació designades per cada un dels 

tres grups i ratificat pels òrgans i assemblees respectius vol donar una resposta conjunta i 

consensuada, des de la unitat d’acció i la pluralitat política, a la demanda de canvi i pluralitat 

expressada a les urnes per la ciutadania de Vinaròs en les eleccions municipals del 24 de 

maig. 

La nostra prioritat és Vinaròs, des d’una perspectiva social i oberta, i per això volem oferir a 

tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat un projecte il·lusionant i sòlid, però també 

inacabat, perquè deu estar obert a totes les iniciatives i propostes de millora que les 

vinarossenques i els vinarossencs puguem aportar al llarg dels quatre anys vinents. 

Com a eixos bàsics per a l’elaboració del programa comú que ens servirà de referència per a 

aquest període hem acordat els següents: l’acció urgent contra la pobresa i l’exclusió social a 

Vinaròs, convertir la transparència i la participació ciutadanes en pilars per enfortir la 

democràcia i lluitar contra la corrupció, un canvi econòmic i de model productiu, la reversió 

de les privatitzacions en els serveis públics i una auditoria dels comptes públics així com la 

reclamació d'un millor finançament dels ajuntaments. 

 

Per portar endavant aquest acord els grups municipals de PSPV, TSV i Compromís 

declaren el seu ferm propòsit de treballar de manera coordinada i plural, fent del diàleg 

i de l’intercanvi de punts de vista l’eina necessària per a enriquir dia a dia una acció de 

govern que deu ser ferma i efectiva. 

 

Per a facilitar aquesta coordinació, al present acord s’inclouen els següents aspectes: 

- Les bases del programa d’acció comú. 

- L’organigrama bàsic de l’ajuntament 

- La comissió de seguiment i coordinació de l’acord. 

 

 

En Vinaròs, a 12 de juny de 2015 

 

Ratifiquen i signen aquest acord: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PROGRAMA COMÚ 

 

BENESTAR I DRETS SOCIALS: 

 

1. Pla d’Emergència Social. (Aturar immediatament els desnonaments, garantir 

l’alimentació als infants durant l’estiu, pla d’emergència energètica, parc municipal de 

pisos de lloguer i ús social). 

2. Creació del Consell Municipal d’Entitats Socials i ONG’s locals com a òrgan 

consultiu i de participació. 

3. Impulsar la posada en funcionament del Centre Especial d’Ocupació:”Pou de 

Mangrano”. 

4. Afavorir la contractació de persones amb discapacitat fent complir, com a mínim el 

5% que marca la llei. 

 

TRANSPARÈNCIA: 

 

1. Ampliació del Portal de Transparència a tots els àmbits possibles; especialment, pel 

que fa a concursos i adjudicacions. 

2. Fer públiques les agendes de l’alcalde i dels regidors. 

 

PARTICIPACIÓ: 

 

1. Impulsar els Consells Municipals Sectorials (Joventut, Esports, Cultura, Economia i 

comerç,…). 

2. Celebració de manera periòdica del PLE CIUTADÀ. 

3. Revisió del Reglament de Promoció i Participació Ciutadana.  

4. Instauració de mecanismes de consulta ciutadana. 

 

FOMENT DE L’ ECONOMIA LOCAL I OCUPACIÓ: 

 

1. Pla Integral d’Inserció Laboral (per a joves, gent gran, dones, aturats de llarga durada, 

persones en risc d’exclusió social…). 

2. Creació d’una borsa d’empreses locals per l’execució d’obres menors. 

3. Llicències exprés per a l’obertura de nous negocis. 

4. Estudi de la possibilitat de re-municipalització dels serveis públics i manteniment dels 

existents. 

5. Reimplantació dels 30 minuts gratuïts als pàrquings soterrats i supressió de la zona 

taronja. 

6. Pla de Reindustrialització Comarcal. 

 

 

 

 

 



 

 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT: 

 

1. Pla de Rehabilitació i Habitabilitat del Centre Històric. 

2. Estudiar possibles modificacions del PGOU. 

3. Pla Integral de l’ús urbà de la bicicleta. 

4. Reordenació i millora del funcionament dels Horts Urbans. 

5. Pla Integral de Gestió Mediambiental de l’Ajuntament de Vinaròs  (gestió energètica, 

gestió de residus, gestió forestal i agrícola en l’habilitació de torradors…) 

 

GESTIÓ MUNICIPAL: 

 

1. Auditoria Pública i ciutadana. 

2. Revisió de tots els contractes de l’ajuntament amb empreses privades. 

3. Reducció de despeses de representació i protocol. 

4. Supressió de càrrecs remunerats de confiança i privilegis dels regidors. 

 

CULTURA,  ESPORTS I OCI: 

 

1. Adequar i millorar les instal·lacions esportives i culturals de Vinaròs. 

2. Reforçar els Consells Municipals d’Esports i de Cultura. Redissenyar la Comissió de 

Festes. 

3. Pacte local per la cultura. 

4. Pacte local per la natació. 

5. Estudi de la viabilitat del cobriment de la plaça de bous per a diversificar-ne l’ús. 

6. Impulsar la creació d’un Centre Cívic i Social gestionat pels joves. 

7. Potenciar les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra llengua. 

8. Descentralitzar els actes festius. 

 

IMPULS SOCIAL: 

 

1. Exigir l’ampliació de l’IES Vilaplana I la construcció del col·legi Jaume I. 

Aconseguir un Vinaròs lliure de barracons. 

2. Transport gratuït i adaptat per a l’alumnat d’ensenyament obligatori i especial. 

3. Obertura de la Guarderia Municipal. 

4. Exigir la posada en funcionament del segon centre de salut i reclamar la creació de 

noves unitats a l’hospital. 

5. Exigir l’assumpció per la Generalitat de les seues obligacions financeres respecte als 

diferents serveis socials i públics. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROPOSTA D’ORGANIGRAMA I ÀREES DE TREBALL 

 

Alcaldia i Tinences d’alcaldia 

Alcalde SOM 

1r Tinent Alcalde PSOE-PSPV 

2n Tinent Alcalde COMPROMIS 

3r. Tinent Alcalde SOM 

4t. Tinent Alcalde PSOE-PSPV 

5è. Tinent Alcalde COMPROMIS 

6è. Tinent Alcalde SOM 

7è. Tinent Alcalde PSOE-PSPV 

 

Junta de Govern 

Composta per set persones (el màxim que permet la llei) en representació de cada partit que 

forma l’acord de govern (dos TSV, tres PSOE-PSPV, dos Compromís), més l’alcalde. 

 

Àrees de Treball 

Per tal de coordinar i dinamitzar les aportacions de les diferents regidories, es mantenen 

aquestes àrees de treball. Les quals seran un punt de trobada on poder cohesionar i apropar 

així el treball d’aquestes evitant solapament de projectes, de recerca d’informació, etc. 

 

 Àrea d’Infraestructures (Ordenació del territori, Medi Ambient, Sostenibilitat, 

Agricultura i Pesca, Obres i Serveis). 

 Àrea Econòmica i RRHH (Hisenda i Ocupació, Foment de l’Activitat Econòmica, 

Governació i RRHH). 

 Àrea Social i Participació (Benestar Social, Igualtat i Discapacitat, Participació 

Ciutadana i Transparència). 

 Àrea de Cultura i Educació (Cultura, Tradicions, Festes, Educació i Esports). 

Aquestes àrees comptaran amb un responsable d’àrea, encarregat de coordinar les diferents 

regidories així com de presidir les reunions que aquests celebren (Comissions informatives). 

 

Comissions Informatives 

 

Responen a les diferents àrees de treball, que aglutinen a les diferents regidories. Són: 

 

 Comissió informativa de l’Àrea d’Infraestructures. 

 Comissió Informativa Àrea Econòmica i RRHH. 

 Comissió Informativa Àrea Social i Participació. 

 Comissió Informativa Àrea de Cultura i Educació. 

 

 

 

 

 



 

 

Composició. Cada comissió s’integra per 13 regidors segons la distribució de membres entre 

Grups Polítics Municipals;  

-Grup Partit Popular. 4 

-Grup Tots i Totes som Vinaròs. 3 

-Grup PSPV-PSOE. 3 

-Grup Compromís. 1 

-Grup Acord Ciutadà 1 

-Grup PVI. 1 

 

Regidories   

Regidories amb màxima transversalitat possible, horitzontalitat, col.laboració i 

coordinació àgil. 

 

 Hisenda, Industria i Ocupació. PSOE-PSPV 

 Governació i RRHH. SOM 

 Obres i Serveis. PSOE-PSPV 

 Ordenació del territori. Urbanisme. SOM 

 Política Social, Igualtat i Discapacitat. SOM 

 Foment de l’activitat econòmica. COMPROMIS 

 Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca. COMPROMIS 

 Participació ciutadana i transparència. SOM 

 Cultura, Tradicions, Festes i Joventut. PSOE-PSPV 

 Educació i Esports. PSOE-PSPV 

 

Junta de portaveus  

La Junta de Portaveus és un òrgan municipal col·legiat complementari de l’organització 

municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, constituït per tots els portaveus dels grups 

municipals, sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa. Els portaveus podran delegar en un 

altre regidor/a del seu grup. 

Són funcions de la Junta de Portaveus: 

a) assessorar l'alcalde en les qüestions d'ordre del ple durant el desenvolupament de la sessió; 

de manera especial, emetre opinió quant al fet de fer sessions plenàries fora de la Casa de la 

Vila 

b) Estudi informe i posicionament sobre assumptes d’especial transcendència per al municipi. 

c) Assessorar l'alcalde a l'hora d'adoptar decisions extraordinàries en situacions d'emergència. 

d) Fer declaracions de caràcter general o particular, sobre algun assumpte d'interès ciutadà. 

e) Debatre mocions que no corresponguin a l’àmbit de les comissions informatives. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Règim de funcionament 

La Junta de Portaveus convocarà sessió ordinària abans del Ple per tal d’analitzar el contingut 

de la sessió. També podrà convocar sessions extraordinàries en funció de l’existència 

d’assumptes de rellevància que ho requereixin, quan així ho disposi l’Alcaldia per iniciativa 

pròpia o a petició de portaveus que representin, com a mínim, la quarta part dels membres de 

la corporació. 

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades per 

l’alcalde, mitjançant citació efectuada pel gabinet de l’Alcaldia, que no necessitarà cap 

formalitat. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni 

vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. 

De les sessions de la Junta de Portaveus, se n’aixecarà acta i es requerirà la presencia del 

secretari o secretària general de l’Ajuntament, que pot delegar la seva presència en un 

funcionari que designi. També es podrà nomenar secretari qualsevol membre de la Junta de 

Portaveus previ acord de la Junta abans d’iniciar-se la sessió.  
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els membres 

i el personal de la corporació que l’alcalde o alcaldessa consideri convenient, a efectes 

d’informar sobre assumptes concrets. 

 

 

Consells Sectorials.     

El Ple de l'Ajuntament podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels 

quals serà la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en els 

assumptes municipals. 

Els Consells Sectorials desenvoluparan funcions d'informe i, si escau, proposta, en relació 

amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitats al que correspongui cada 

Consell. 

La composició, organització, àmbit d'actuació i règim de funcionament dels Consells 

Sectorials seran establerts en el corresponent acord plenari. En tot cas, cada Consell estarà 

presidit per un Regidor, nomenat i separat lliurement per l'Alcalde, que actuarà d'enllaç entre 

el Consell i el Ajuntament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT. 

 

Pla de Comunicació. 

Aquest acord es forma per ser un equip de treball homogeni però plural. Per tant, cal establir 

un pla de comunicació conjunt, (independentment de les comunicacions que es puguin fer es 

clau interna de partit). 

Caldrà assignar diferents portaveus, i acordar qui, com i quan fa públiques les diverses 

actuacions de l’equip de govern.  

Prioritzar la comunicació conjunta dels temes importants (visibilitat de tots. Conjunta i per 

separat) 

Portaveus, aquest són rotatoris i es decidiran per cada grup signant. 

 

Comitè de Seguiment 

És l’òrgan de coordinació entre els tres grups signants de l’acord.  

 Composició: dos membres (electes o no electes) de cada una de les forces polítiques 

que integren l’acord. 

 Periodicitat: un cop cada dos mesos o sempre que ho reclame un dels grups. 

 Objectiu: servir de mecanisme de control de compliment de l’acord signat per les 

forces polítiques. 

Intervindria i gestionaria les discrepàncies que hi poden sorgir durant la legislatura quant a 

programa o intervencions des del consistori. 

Coordinaria la introducció d’aspectes no previstos al programa. 

Pot ser convocat per qualsevol  dels membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


