
A Sollana, 12 de juny de 2015

REUNITS

D'una part, els components de la formació política PSPV– PSOE de Sollana:

− Leonardo Hernàndez César
− Celedoni García Tronchoni
− Paco Vila Llinares
− Susi Navajas i Martínez
− Juan Roda Gómez

D'altra, els components de la formació política COMPROMÍS Sollana–El Romaní:

− Verónica Tortajada Magraner
− Lupe Ferrer López
− Josep Vicent Ferrer i Rodríguez

I finalment, la formació política Partit Agrupació Independents per Sollana–PAIS:

− Joan F. Benito Esteve
− Gauden Fernández Vanaclocha
− José Antonio Baldoví Roselló
− Cecília Corts Magraner

Tots ells es consideren amb capacitat legal suficient per a l'adopció conjunta d'acords post-electorals
que permeten la governabilitat del M.I Ajuntament de Sollana.

MANIFESTEN

Com a conseqüència dels resultats electorals obtinguts en les eleccions municipals celebrades el 24
de Maig de 2015, en què el mapa polític local del municipi de Sollana quedà configurat de forma
que ningun Partit Polític va obtindre la majoria suficient per a formar per sí mateix un govern
municipal sòlid i estable, és imprescindible per a ell, la participació i unió de varies formacions
polítiques.

Davant la  situació plantejada i  com a resultat  de la voluntat  popular reflectida en les  urnes,  el
PSPV–PSOE Sollana que va obtindre 4 regidors, amb l'ànim de formar govern sòlid i estable, ha
tingut diverses converses i reunions amb altres formacions polítiques com són ara, COMPROMÍS
Sollana–El  Romaní  i  Partit  Agrupació  INDEPENDENTS  per  SOLLANA–PAIS,  els  quals  han
obtingut un regidor cadascú. Fruit de les esmentades reunions s'estableix els següents punts per a
finalitzar les negociacions i poder signar de mutu acord el document definitiu de pacte de govern
amb aquestes  formacions polítiques.



Totes les competències que no estiguen contemplades i atribuïdes expressament a les formacions
polítiques COMPROMÍS i INDEPENDENTS, seran exclusives del PSPV–PSOE Sollana.

COMPROMÍS DE MÍNIMS D'ACORDS

− ALCALDIA tot el mandat per a PSPV–PSOE Sollana.

− Creació de la Junta de Govern.

− Delegació de totes les competències que segons llei puga delegar l'Alcalde i el Ple 
Municipal a la Junta de Govern.

− Nomenament de 1er. Tinent d'Alcalde a favor de Josep Vicent Ferrer Rodríguez.

− Nomenament de 2on. Tinent d'Alcalde a favor de Cecília Corts Magraner.

− Nomenament de 3er. Tinent d'Alcalde a favor del Juan José Martínez Ruiz.

− En el període de vacances de l'Alcalde, aquest delegarà totes les seues funcions en el 1er 
Tinent d'Alcalde.

− Elaboració conjunta i consensuada dels pressupostos municipals, així com totes les 
qüestions que repercutisquen per al bon funcionament del municipi.

− Unificació dels programes electorals dels 3 partits polítics signants.

− Plenari mensual per a mantindre informats als ciutadans de les gestions de l'Ajuntament.

− Establir un codi de funcionament mitjançant reunions periòdiques per tal de consensuar tot 
tipus de política municipal.

− Creació mixta de representant dels tres partits per tal de fer un seguiment dels acords 
signats.

− Assignació de despatx en la Casa de la Vila per a cadascun dels partits polítics que 
composen el Govern Municipal, dotant-los amb els mitjans tècnics i humans necessaris.

− Contemplar la dedicació parcial de l'Alcalde amb la mateixa consignació econòmica actual, 
encara que aquesta es puga revisar en futurs pressupostos.

− Contemplar, a partir del pressupost de l'any 2016, la possibilitat si cal, d'alliberar algun 
regidor amb dedicació parcial segons necessitats i disponibilitat, amb la consegüent 
consignació econòmica.

− Buscar d'immediat actuacions per a millorar l'economia domèstica (piscines, rebut de fem, 



aigua, serveis socials, etc.)

− Contemplar la possibilitat de deixar sobre la mesa els assumptes que ens separen per tal de 
ser consensuats per les 3 parts signants de l'acord.

− Pla d'Ocupació Local.

− Recuperar l'EPA de Sollana.

− Gestionar per administració la neteja viària (unit al Pla d'Ocupació Local).

− Crear el Consell de Comerç Local.

− Creació del Fòrum Empresarial.

− Assegurar el correcte funcionament del Consell de Cultura al llarg de tota la legislatura.

− Delegació exclusiva de totes les funcions per part de l'alcaldia per a El Romaní, al 1er Tinent
Alcalde.

− Compromís de transparència en la gestió del govern municipal: contractes públics, control 
de la bossa de treball, ajudes relacionades amb serveis socials, etc... 

PONÈNCIES

− PSPV–PSOE Sollana i Romaní  

RECURSOS HUMANS.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL.

PROTOCOL.

PATRIMONI.

INDÚSTRIA I COMERÇ.

MERCAT I VENDA AMBULANT.

AIGUA POTABLE I DEPURACIÓ D'AIGÜES.

CLAVEGUERAM.

ENLLUMENAT PÚBLIC.

CONSORCI BOMBERS.

ECONOMIA I HISENDA.

POLICIA LOCAL.

INTERIOR I SEGURETAT CIUTADANA.



PROTECCIÓ CIVIL.

PISCINES MUNICIPALS.

MEDI AMBIENT.

PARC NATURAL.

PORTET DE SOLLANA.

RESIDUS SÒLIDS.

SANITAT I CONSUM.

GESTIÓ D'ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT.

JOVENTUT I ASSOCIACIONISME JUVENIL.

ESPORT I ASSOCIACIONISME ESPORTIU.

FESTES.

PROMOCIÓ TURÍSTICA.

NETEJA  VIARIA,  D'EDIFICIS  I
INSTAL·LACIONS  MUNICIPALS.

 COMPROMÍS Sollana – Romaní

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES: DISCIPLINA URBANÍSTICA.

VIES PÚBLIQUES.

OBRES I SERVEIS.

CEMENTIRI.

PARCS I JARDINS.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS URBANES I 
AGRÀRIES.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ.

PROMOCIÓ SOCIO – ECONÒMICA.

INDEPENDENTS PER SOLLANA

ÀREA DE CULTURA I CENTRE CULTURAL.

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL.

ASSOCIACIONISME CULTURAL (falles, música, etc.)

BENESTAR SOCIAL.

TERCERA EDAT  (ASSOCIACIÓ DE JUBILATS)

ASSOCIACIONISME SOCIAL ames de casa, etc..)

REGIDORIA DE LA DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
(ASSOCIACIONISME DE PROMOCIÓ DE LA DONA)



L'acord de govern entre les parts signants serà revisat en Novembre de 2017, excepte imprevistos
com ara els incompliments dels acords o altres que provocaren la impossibilitat de govern conjunt i
que obligaren a resoldre el conveni signat amb les formacions polítiques, i la dissolució de l'equip
de govern resultant del mateix.

I en prova de conformitat, signen els compareixents per triplicat en el lloc i data indicats.


