PACTE DE LA GERÈNCIA
El PSPV-PSOE de Sagunt, Compromís per Sagunt i Esquerra Unida del País
Valencià de Sagunt, després del resultat electoral de les eleccions municipals
celebrades el passat 26 de maig de 2019, que atorgaven 7 regidors per al PSPVPSOE, 5 per a Compromís i 2 per a EUPV, acorden signar un pacte per a formar
un govern de coalició a l’Ajuntament de Sagunt amb la majoría de progrés eixida
de les urnes i els seus 14 regidores i regidores per tal de garantir la
cogovernabilitat, basat en els següents punts programàtics per tal de dotar
d’estabilitat la governança municipal de la legislatura 2019-2023 i que seran els
eixos programàtics sobre els quals es desenvoluparà l’acció de govern dels
propers 4 anys.

ACORD PROGRAMÀTIC

FEMINISME:
El feminisme serà un eix que vertebre totes les àrees de l'administració municipal i
conseqüentment estarà incorporat dins de les competències d'alcaldia, amb augment
de la dotació pressupostària i de personal.
Treballarem per a la creació de la Casa de la Dona.
CONEIXEMENT I EDUCACIÓ:
Fomentarem la Formació Professional i la competència en idiomes estrangers com a
eixos essencials de la política del nostre municipi: adhesió a la Xarxa FP, beques
Erasmus, implantació del Centre Integral d'FP, foment de l'agermanament per a la
millora de les competències en anglés, etc.
Inici urgent de l'IES número 5 i dels aularis de Joaquín Rodrigo i Sant Cristòfol.
Pla d'Accessibilitat centres educatius.
Obertura dels patis escolars durant les vesprades.
Ampliació i millora de la xarxa de biblioteques, acabant el projecte d'ampliació i
insonorització de la del Port. Amb l'obertura d'aules d'estudi 24 h. en època d'exàmens
i obertura en diumenges. Creació xarxa de sales d'estudi-lectura a les Platjes, Baladre i
Nord del Palància.
OCUPACIÓ I CREIXEMENT:
Desenvolupament del projecte Sagunt5G.
Desenvolupament de mesures encaminades a l'atracció d'empreses i indústria:
continuarem actualitzant els polígons industrials del municipi, crearem un catàleg de
serveis dels diversos polígons, etc.
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Implementarem un pla de xoc per al comerç local de proximitat amb un pla de relleu jove
i programa de digitalització, establirem beneficis fiscals a xicotetes empreses i autònoms
que complisquen convenis laborals i mediambientals. S'establiran zones de comerç
preferent amb uns estàndards elevats de neteja i il·luminació i serveis extra com wifi.
Impuls del sector turístic amb diverses mesures com el foment del turisme
d'esdeveniments, cultural, mediambiental… la creació d'una xarxa d'albergs per a joves
en la Gerència i l’Alqueria de l’Aigua Fresca.
Aprovarem un pla rector per a la zona de la façana marítima del Port de Sagunt i la seua
connexió amb la zona nord del Port, el Malecón, Pantalà, la Nau, el Museu Industrial, la
Gerència etc. Com a zona amb potència d'atracció turística.
Defensarem la viabilitat econòmica del sector citrícola.

SOCIAL I DEL BENESTAR:
Executarem un pla d'actuació integral per als Barris de Baladre i Bajo Vías que incloga
neteja, manteniment, jardins, retens de policia, equip de serveis socials i dinamització
del centre social.
Les polítiques per a persones amb diversitat funcional s'oferiran des de les diferents
àrees de l'ajuntament. S'estudiarà la implantació d'habitatges tutelats.
Facilitarem la creació d'una nova ciutat de la Justícia en la zona internúclis.
S'introduiran mesures encaminades a facilitar la conciliació familiar, a través de beques
o ajudes a les “escoletes matineres”….
S'executaran accions encaminades a ampliar les zones d'ús del col·lectiu de majors.
Ampliació del CEAM del Port de Sagunt, l’Economat, centre de dia i edifici de majors a
Sagunt.
Estudi de viabilitat de municipalització del SAD i potenciació del Pla d'Ocupació pròpi
del departament de Serveis Socials.
Creació de la regidoria d'Habitatge i d'un parc públic d'habitatge en col·laboració amb
l'EVA de la Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana.
Impulsarem la posada en funcionament de l’Oficina d'immigració i mediació intercultural.
CULTURA I OCI:
Fomentarem l'accés universal a la cultura de Sagunt amb la implantació de mesures que
la posen a l'abast de tota la ciutadania. Elaboració d'un Pla Estratègic de Cultura
comptant amb les entitats socioculturals del municipi i un Consell Sectorial que incloga
alguna d'aquestes entitats.
Creació d'un Patronat Cultural que incloga la gestió del Teatre, el Castell i la Nau.
Projecte i desenvolupament d'un edifici multiusos en la zona internúclis.
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Persistirem en l'obtenció del reconeixement de Sagunt com a Patrimoni de la Humanitat
i implementarem accions encaminades a millorar l'estat i la posada en valor dels nostres
diferents béns patrimonials històrics i industrials.
Promoció de campanyes arqueològiques juntament amb universitats públiques, la
catalogació de les restes del museu arqueològic i busqueda d'un espai digne.
Musealització i obertura del “Museu Industrial i de la Memòria Obrera”, juntament amb
la catalogació de l'arxiu miner-industrial, buscant-li un espai digne.
Pla director per a la Gerència i obertura vials interiors, incloent dotació anual,
recuperació de cobertes, clavegueram i il·luminació.
Pla de recuperació del Grau Vell (fortí, pati i magatzem, museu de la mar, arqueologia
del port i poblat). També rehabilitació de les bateries i del patrimoni de la guerra civil del
riu i altres punts.

Adquisició d'un dels habitatges del barri obrer i de la Casa Groga de la platja, i creació
d'un museu etnològic en Barri Obrer.
Desenvoluparem el Pla Estratègic de l'Esport de Sagunt, incloent cobrir les pistes
esportives a l'aire lliure, nous vestidors al Xulla i Internúclis, rehabilitació del trinquet i
incrementant l'oferta esportiva en espais urbans i la creació d'un centre d'activitats
esportives de la mar, així com el major control de les Escoles d’Inciació Esportiva.
Continuarem el treball realitzat en el Departament de Joventut, que passarà a dir-se
Joventut i Infància, amb mesures com el nou Casal Jove de Sagunt, les actualitzacions
dels plans de Joventut i Infància, etc, amb la búsqueda d'un espai autogestionat per i
per a joves, i la creació d'un contenidor d'art urbà.
Implementarem nous esdeveniments com una Fira cultural juntament amb Fira del llibre,
festival de curtmetratges i videoart…
SOSTENIBILITAT I MOBILITAT
Desenvoluparem la Junta Gestora del Paratge Natural Romeu i el seu pla d'usos.
Executarem un programa ambiciós d'educació ambiental.
Parc Urbà en el delta del Palància juntament amb la finalització del sender blau i
l'adequació del llit del riu. Compromís anual de fomentar el projecte del “Bosc dels
Xiquets”.
Elaborarem un pla local de residus i estudiarem la possibilitat d'utilitzar les aigües
depurades residuals i de pous per a reg de jardins.
Estudi de localització de l'amiant i retirada gradual de fibrociment en edificis públics.
Emprendrem mesures encaminades a millorar la mobilitat sostenible a la ciutat, amb
una nova ordenança i la creació del “Consell Assessor de Mobilitat”. Noves línies de
transport públic, zones i barris 30, millora i ampliació de carril bici, connexió amb
polígons, projectant la passarel·la a “Arcelor”, l'obertura de l'accés oest de l'empresa. I
estudi de millora de l’aparcament, principalment en el nucli de Sagunt.
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Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa pública de transport. Ampliació línia bus
Sagunt-València, incloent una línia Sagunt-Burjassot que arribe fins al campus
universitari. Augment horari bus interurbà i revisió recorreguts, especialment en època
estival.
Executarem un pla quadriennal de repavimentacions i mesures encaminades a
assegurar l'accessibilitat universal. Pla i ordenança d'accessibilitat que incloga rebaixa
de voreres i accessibilitat d'edificis municipals.
La millora de la neteja i l'eficiència de la il·luminació serà una prioritat del govern
municipal.
Executarem mesures encaminades a millorar el benestar animal: ciutat lliure d'eutanàsia
en gosseres, pla de colònies felines, col·laboració amb associacions animalistes…
Implantació de l'ADN caní i augment de pipicans.

Reducció gradual del percentatge dels diners públics destinats al lloguer de caps de
bestiar per a festes o altres esdeveniments.
Creació d'una comissió de treball entre Ajuntament-Federacions-Associacions
socioculturals per a dissenyar unes festes més obertes i participatives.
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I ALTRES
Durem a terme una reorganització municipal, redissenyant l'ajuntament a les necessitats
actuals: reorganització RPT i del Catàleg de competències
Desenvolupament del projecte d’un Centre Cívic a Sagunt
Modificació dels aspectes repressius ordenança convivència.
Potenciarem la participació ciutadana en el desenvolupament dels Pressupostos
Municipals.
Augment de la plantilla de policia local i posada en marxa de la Policia de Barri.
Aposta per la gestió directa dels serveis públics municipals.
Sol·licitarem la declaració de Sagunt com a “Gran Ciutat”.
Transformarem el paper dels consells assessors, reorganitzant-los i convertint-los en
vertaders fòrums de debat.
Creació de la regidoria de Memòria Històrica.
Reestructuració de Protecció Civil.
No cessió de sòl públic a entitats privades. No a crematoris en nucli urbà.
Nou consultori metge - centre d'especialitats en el nucli de Sagunt.
Projecte de regeneració de les platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa-Malvasur.
Búsqueda de solucions en els cementeris per a la comunitat islàmica.
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Xarxa de banys públics
Regulació de les parades ambulants del passeig marítim, amb subministrament
d'electricitat i aparcament de furgonetes.
Elaboració plans d'emergències de mercats.
Modificació d'ordenances municipals perquè no es puguen instal·lar cases d'apostes
prop de centres educatius.
Reducció gradual de l’ORA
Reglament de protocol de laïcisme municipal. Estudi per a imposar IBI a l'Església.
Augment la partida pressupostària de Cooperació Internacional. Acabar el projecte
“Sagunt Ciutat pel Comerç Just”.
EMPRESA PÚBLICA
Mantindre els serveis remunicipalitzats en anteriors legislatures. Remunicipalització del
SAD (Servei d’Assistència a Domicili)
Trasllat de la SAG al polígon SEPES. Cessió de la parcel·la abans de finalitzar 2019,
elaboració del projecte entre 2019-2020 i inici de les obres en 2020.
Negociació conveni únic en la SAG entre empresa i sindicats, enfortint el caràcter públic
de la societat i consolidant l'ocupació.
Consolidació de la SAG i millora de la neteja urbana modernitzant els equips i els
sistemes de treball reorganitzant els serveis
Licitar auditoria integral que estudie el compliment del contracte de selecció del soci
privat d’Aigües de Sagunt. Amortització del cànon a través dels pressupostos
municipals.
Creació i definició del Departament d'Aigües i inici de l'expedient d'interpretació dels
plecs. Garantir l'accés de l'aigua potable a famílies sense recursos.
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REIVINDICACIONS A ALTRES ADMINISTRACIONS: (DIPUTACIÓ, GENERALITAT,
GOVERN CENTRAL)
CV320/309: Finalització obres i *millores accessos Parc Sagunt I i II
Construcció al nucli de Sagunt d’un centre salut especialitats salut sexual reproductiva
Cessió terrenys Gerència a la Conselleria de Sanitata per a la Construcció d’un Centre
Salut Pública
Exigir centre Integral d'FP
Finalització obres Teatre Romà.
Posada en valor del Fòrum Romà i Cisternes. Pla Director de posada en valor del Castell
amb Ministeri i Conselleria.
Nau de Tallers: posada en marxa i obertura al públic espai polivalent.
Trinquet: reforma, obertura i posada en marxa dins el circuit professional i escola pilota.
Augmentar l’oferta de l’Escola Oficial Idiomes.
Millora de connexions polígons industrials.
Protecció Romeu i declaració Paratge Protegit del corredor Belcaire-Palància.
Posada en marxa de Parc Sagunt II
Transferència del Conservatori a la Conselleria d'Educació.
Impulsar el pont entre Canet i Port de Sagunt.
Exigir finalització de la via verda “Ojos Negros” en la Gerència del Port Sagunt.
Creació noves eixida de l'autopista coincidint amb l’alliberament de l’AP7.
Exigir al Ministeri l'expropiació del solar de Menera i creació d'una zona verda.
Control i seguiment del conveni amb l’APV. Obertura moll nord i rehabilitació Pantalá.
Declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) al Forn Alt.
Millora xarxa de rodalia RENFE
Cessió definitiva de la línia de costes
Insonorització de l’autopista.
Cobriment de les vies de ferrocarril.
Exigirem al Ministeri de Foment i a la Conselleria competent en la matèria, una solució
de mobilitat encaminada a dotar al Port de Sagunt d'una connexió interurbana alternativa
a l'autobús, tenint com a prioritat la connexió amb la xarxa Tren de Rodalia.
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Exigirem a la Conselleria el compromís amb el CEAM i Centre de Dia en Economat.
Construcció d'un CRIS.
Augmentar les aules 1-3 anys en el municipi.
Posada en valor de les excavacions al Grau Vell

ESTRUCTURA MUNICIPAL
ALCALDIA: PSOE
TINENCES D’ALCALDIA:
Primera Tinença d’Alcaldia: PSOE
SegonaTinença d’Alcaldia: EUPV
Tercera Tinença d’Alcaldia: Compromís
Quarta Tinença d’Alcaldia: PSOE
Cinquena Tinença d’Alcaldia: Compromís
Sisena Tinença d’Alcaldia: PSOE
Setena Tinença d’Alcaldia: Compromís
Vuitena Tinença d’Alcaldia: PSOE
JUNTA DE GOVERN:
PSOE: 5 representants.
Compromís: 3 representants.
EUPV: 1 representant.
ÀREES DE GOVERN:
PSOE (3): Modernització de l’Administració, Benestar i Territori i Sostenibilitat.
Compromís (2): Economia i organització municipal i Promoció de la ciutat.
EUPV (1): Educació, cultura i oci.
REGIDORIES:
PSOE (21): Personal i Règim Interior, Gabinet de Comunicació, Igualtat, Participació
Ciutadana, Hisenda, Policia Local, Protecció Civil, Contractació, Patrimoni Municipal,
Promoció Econòmica i Indústria, Turisme, Comerç i Mercats, Consell Agrari, Serveis
Socials, Majors, Sanitat i Consum, Medi Ambient, Mobilitat Urbana, Cementeris, Esports
i Agermanament.
Compromís (14): Urbanisme, Cultura, Educació, Festes i Cultura Popular, Noves
Tecnologíes, Manteniment i Aigües, Vivenda, Cooperació, Promoció del Valencià,
Aigües de Sagunt, Saic i Serveis Generals, Habitatge, Universitat Popular i
Transparència.
EUPV (7): SAG, Joventut i Infància, Platges, Arxius i Biblioteques, Patrimoni Cultural,
Activitats i Memòria Històrica.
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Es crearà una comissió de seguiment del pacte formada per les persones que designe
cada partit i que es reunirá de manera periòdica per tal d’analitzar l’acció de govern
conjunta.

I per a que així conste, ho signem i segellem a Sagunt a divendres 21 de juny de 2019.

Pel PSOE:

Darío Moreno Lerga

Per Compromís:

Quico Fernández Carrasco

Per EUPV:

Guillermo Sampedro Ruiz
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