
Acord de Govern Municipal de l’Alcúdia de Crespins 
12 de juny de 2015 

 
Reunits a l’Alcúdia de Crespins Xavier Delgado Franco, portaveu local  de Compromís 
per l’Alcúdia de Crespins i Roberto Granero Martín, Secretari General del PSPV-PSOE 
de l’Alcúdia de Crespins; reconeixent ambdues parts la capacitat de negociar i acordar les 
matèries del present pacte, actuant cadascú d’ells en virtut de les atribucions del seu 
càrrec i de les responsabilitats delegades a l’efecte pel organs seus col·lectius i partits.  
 
Manifesten 

 
Que després de les reunions de  negociació celebrades  i amb l’aprovació dels seus 
respectius col·lectius, les comissions executives i assemblees han acordat un Pacte de 
Govern  per a la legislatura compresa entre 2015-2019, que es regirà d’acord amb les 
següents 
 
Clausules i estipulacions: 
 
Apartat Primer. Acords bàsics. 
 
1. El pacte no és un pacte de partits, és un pacte de govern, és a dir, es basa en una sèrie 
d'objectius i programa comú que s’ha negociat i que es desenvoluparà més endavant.  
 

2. Els pressupostos municipals seràn participatius en totes les partides que siga possible. 
La participació de la societat civil s'haurà de fer per mitjà del Consell de Participació 
ciutadana i referèndum obert.  

3. Els regidors no han de cobrar cap salari de l'ajuntament mentre que no millore la 
situació financera i social. Els grups podràn rebre una assignació menuda per a les seues 
despeses i, òbviament, s'hauran de pagar les despeses derivades de l'actuació dels 
regidors. Els diners estalviats hauran de ser adreçats a fins socials, salaris de llocs de 
treball de nova creació o destins similars. En el cas que l'actuació de govern requerisca de 
l'alliberament d'alguna persona s'haurà de finançar dit alliberament preferentment a partir 
de recursos institucionals extraordinaris externs al propi ajuntament garantint l’equilibri 
pressupostari. 

4. En ser un pacte de govern i no un pacte de partits s’estableix que en cada àrea de 
govern hi haurà representació dels dos col·lectius, és a dir, junt al regidor d'un partit 
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responsable d'un àrea (o responsabilitat assimilable) es trobarà una persona de l'altre que 
treballarà conjuntament i serà necessari l'acord dels dos per a qualsevol actuació. Es 
crearà un Comité de Seguiment per a coordinar les actuacions d’aquesta estructura 
paritaria i resoldre els possibles conflictes.   

5. Aquest  pacte serà explicat i ratificat davant del poble en una assemblea ciutadana 
oberta. 

6. Com a actuació immediata s’acorda actuar front a la sentència condemnatòria del 
Tribunal Suprem referent a l’expropiació de dos finques rústiques en el Riu Nou i de 
demandar les responsabilitats civils contra els tècnics de l'Ajuntament, que es puguen 
derivar de l’actuació administrativa; així mateix se sospesa la possibilitat de demandar als 
responsables polítics. 

Apartat Segon. Programa de govern. 
 
Llegits i estudiats ambdós programes i observant el alt grau de versemblança s’acorda 
l’assumpció dels dos programes com a objectius a desenvolupar pel govern municipal, 
aquests dos programes s’annexaran al present document i les diferents comissions 
quedaran al càrrec del desenvolupament final del programa de govern. 
 
Apartat tercer. Àrees de govern i responsabilitats. 
 

1. L'organigrama de la junta de govern serà el següent: 

 Alcalde, Vice-alcalde, tercer tinent d'alcalde i quart tinent d'alcalde del costat del 
pacte de govern municipal. 

 Un representant de l'oposició.  

2. Les competències de cada càrrec i regidoria seràn els següents: 

 Alcaldia. Funcions de representació i control pròpies del càrrec a les que 

s'afegirien les responsabilitats de governació i participació ciutadana. 

 Vice-Alcaldia. Funcions de representació pròpies del càrrec a les que s'afegirien 
les responsabilitats d’hisenda, economia, patrimoni, remunicipalització dels serveis 
públics i recaptació. 

 Regidoria de promoció econòmica. Amb les següents responsabilitats: 

◦ Promoció econòmica. 

◦ Indústria. 

◦ Comerç. 

◦ Ocupació. 

◦ Vivenda. 

 

 Regidoria de Serveis municipals. Amb les següents responsabilitats: 

◦ Personal. 
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◦ Policia. 

◦ Racionalització dels serveis municipals.  

◦ Serveis bàsics. 

◦ Neteja viària. 

◦ Seguretat ciutadana i Protecció civil.  

◦ Brigada d'obres. 

◦ Enllumenat. 

◦ Cementeri. 

◦ Administració electrònica. 

◦ Carpeta ciutadana.  

 Regidoria de serveis socials  Amb les següents responsabilitats: 

◦ Benestar social. 

◦ Immigració. 

◦ Dona. 

◦ Violència de gènere.  

◦ Atenció social. 

◦ Polítiques d'igualtat i integració social. 

◦ Polítiques d'atenció a col·lectius específics.  

 

 

 Regidoria de cultura i festes. Amb les responsabilitats derivades d'ambdues 
àrees de treball i que venen epigrafiades al programa d’actuació municipal derivat 
dels dos programes refundits. 

 

 Regidoria de Joventut, educació i esport. Amb les següents responsabilitats: 

◦ Joventut i infància. 

◦ Educació.  

◦ Esport. 

◦ Temps lliure. 

◦ Noves tecnologies. 

 Regidoria de sostenibilitat i urbanisme. Amb les següents responsabilitats: 

◦ Urbanisme. 

◦ Habitatge  
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◦ Medi Ambient. 

◦ Agricultura. 

◦ Parcs i jardins. 

◦ Energies renovables. 

◦ Animals domèstics. 

  

3. S’oferirà a l'oposició la possibilitat de gestionar la regidoria de sanitat,  que es 

crearia en el cas que l’accepten. 

 

Apartat quart. Distribució de les responsabilitats de govern i gestió. 
 
Alcaldia. S’acorda que l’alcaldia serà un càrrec de caràcter rotatori que serà assumit en 
termes de dos anys des de la presa de possessió. En el primer d’aquests torns el càrrec 
serà ocupat per Roberto Granero Martín en representació del PSPV-PSOE des del 13 
de juny de 2015 fins el 13 de juny de 2017. En el segon d’aquests torns el càrrec serà 
ocupat per José Vicente Garrigós Gallego en representació de Compromís des del 13 
de juny de 2017 fins la cloenda de la legislatura.  
 
Vice-alcaldia. S’acorda que l’alcaldia serà un càrrec de caràcter rotatori que serà assumit 
en termes de dos anys des de la presa de possessió. En el primer d’aquests torns el 
càrrec serà ocupat per José Vicente Garrigós Gallego des del 13 de juny de 2015 fins el 
13 de juny de 2017. En el segon d’aquests torns el càrrec serà ocupat per Roberto 
Granero Martín des del 13 de juny de 2017 fins la cloenda de la legislatura. 

 
Tercera tinença d’alcaldia. Queda a disposició del regidor que el PSPV-PSOE designe.  
 
Quarta tinença d’alcaldia. Queda a disposició del regidor que Compromís  designe. 
 
Regidories.  
 
Regidoria de promoció econòmica. Queda a disposició del regidor que el PSPV-PSOE 
designe. 
 
Regidoria de Serveis municipals. Queda a disposició del regidor que Compromís  
designe. 
 
Regidoria de serveis socials. Queda a disposició del regidor que el PSPV-PSOE 
designe. 
 
Regidoria de cultura i festes. Queda a disposició del regidor que el PSPV-PSOE 
designe. 
 
Regidoria de Joventut, educació i esport. Queda a disposició del regidor que el PSPV-
PSOE designe. 
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Regidoria de sostenibilitat i urbanisme. Queda a disposició del regidor que Compromís  
designe. 
 

I per a que així conste ho signem en l’Alcúdia de Crespins a 12 de juny de 2015.  

 

 

Per part de Compromís per l'Alcúdia de 
Crespins 
 
Xavi Delgado Franco. 

Per part de PSPV-PSOE l'Alcúdia de 
Crespins. 
 
 Roberto Granero Martín 

 
 

 
 
 

 

 


