
Acord d’investidura 

Mesures per continuar el canvi a Sedaví. 

Juny de 2019. 
 

Al maig de 2015, les eleccions van promoure un canvi, les forces d’esquerra aconseguien 

després de 2 legislatures de dretes, la majoria absoluta al consistori, desbancant a un Partit 

Popular que minvava la seua força, degut als esguits per escàndols de corrupció, també al 

nostre poble. Compromís, PSOE i l’agrupació d’electors “Sí Se Puede”, enviaren al PP a 

l'oposició, per garantir un canvi, 8 anys després de polítiques conservadores. 

 

Les passades eleccions de maig de 2019, han deixat un escenari on els partits d’esquerres, 

obtenen una majoria per continuar el canvi de 2015. Així entenem que després de la 

legislatura que ara tanquem, la ciutadania de Sedaví ha optat majoritàriament i 

inequívocament per continuar el desenvolupament de polítiques amables i progressistes, que 

milloren la vida de les persones, el poble i l'entorn. 

 

Per eixe motiu, es planteja un acord, que deurà continuar aprofundint en les polítiques 

progressistes i renovadores, que ja es van encetar a l’anterior legislatura, i per això, calen 

aliances en les forces d’esquerres, que permeten estabilitzar aquest nou govern PSOE-

Compromís,  i donar continuïtat a aquestes polítiques que permeten millorar la vida de les 

persones que vivim a Sedaví. 

 

A continuació, detallem aquells objectius que, pel consens de les forces polítiques 

sotasignants, es portaran a terme durant la legislatura 2019-2023. 

 

1. Igualtat entre persones. 
 

1. Desenvolupar accions contra les polítiques socials creixents d’extrema dreta, per una 

igualtat real i efectiva, on assolir la completa normalització del dret de les persones, 

de viure lliures i iguals en dignitat i drets, sense cap distinció, ja siga per sexe, raça, 

color, idioma, sexualitat o qualsevol altra característica. 

 

2. Desenvolupar mesures contra la discriminació en funció de gènere, amb criteris de 

paritat i de defensa, enfront de qualsevol discriminació o maltractament en totes les 

polítiques i decisions municipals. 

 

3. Implantar la Unitat de delictes d’odi en la Policia Local, que contemple la Llei 

Valenciana LGTBI.  

 

4. Implantar intervencions i programes als centres educatius, per dur a terme programes 

actius contra l'assetjament escolar, el maltractament infantil i juvenil i les conductes 

d’odi.  

 

 

 



2. Ocupació i comerç local. 

 
1. Incrementar els programes d’inserció sociolaboral i formació, orientades a augmentar 

el nivell professional de les persones aturades.  

 

2. Crea el Pla d’Ocupació Juvenil, amb l’objectiu de desenvolupar mesures d’inserció 

laboral en el col·lectiu jove, mitjançant programes de formació i qualificació 

professional. 

 

3. Crear un pla d’impuls al comerç local, liderat des de l’Ajuntament. 

 

 

3. Una administració eficaç, propera i oberta. 
Mesures de transparència, participació i bon govern. 

 

1. Pla Anual Normatiu Participatiu: Establir un organisme col·legiat, amb presència de 

tota la corporació, per a debatre, confeccionar i calendaritzar el Pla Anual Normatiu. 

Aquest organisme col·legiat es deurà crear al Ple d’Organització. 

 

2. Millorar el sistema d’accés a la informació de la Corporació municipal i la ciutadania. 

 

3. Compres i contractació municipal: Assolir les polítiques de millora en la contractació 

pública, i que assegure que cap d'elles és contrària al bé comú o l'interès general.  

 

Marcant com punts principals: 

- Solicitud de 4 ofertes com a mínim en totes les contractacions. 

- Foment de la contractació local i km 0. 

- Perspectives de gènere, mediambientals i socials.  

- Licitar els serveis continuats. 

 

4. Finalitzar la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament (RPT). 

 

5. Modificar la valoració actual dels policies locals, per a igualar-la amb la resta de 

funcionaris municipals, i afegir un complement de perillositat de forma que no s’alteren 

les seues retribucions, i quede absorbida la productivitat mensual en el seu específic. 

 

6. Augmentar en 2h setmanals, la dedicació dels mestres de la Escola per Adults.  

 

7. Articular una comissió participativa i oberta dels pressupostos municipals, on puguen 

participar ciutadans, entitats locals i partits polítics. 

 

8. Reducció del deute dins de les bases establertes per la Intervenció local, amb 

l’objectiu de finalitzar la legislatura amb la supressió del deute.  

 

9. Millorar les condicions de cos de Protecció Civil, entre elles, habilitar l’antiga Càmera 

Agrària com a seu de l’entitat.  

 



 

4. Espai públic, urbanisme i infraestructures. 
 

1. Finalització dels projectes previstos en les ajudes PPOS - IFS - SOM. 

 

PPOS 2017 

- Reposició tanques de les pistes de bàsquet, exp. 52/18 

 

SOM 2018 - 2019 

- Subministrament camió grua, exp. 13/18 

- Impermeabilització coberta dels vestuaris del camp de Futbol 11, exp. 147/18 

- Renovació enllumenat públic, exp. 9/18 

- Reforma integral de les dependencies de la Biblioteca Municipal, exp. 161/18 

- Reposició dels parcs infantils, exp. 10/18 

 

IFS 2018 

- Reposició clavegueram carrer de l’Horta, exp. 2019/13 

- Millores d'accessibilitat i mobilitat urbana 

- Repavimentació de diverses calçades (Germanies, Horta, Silla i Murta), exp. 4/19 

 

2. Trasllat del Casal Jove a les dependències del magatzem municipal, amb participació 

consensuada en la projecció de remodelació del espai. 

 

3. Donar continuïtat al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). 

 

4. Recepció del serveis d’EMT, i treballar per a la renovació del conveni. Tanmateix, 

treballar per projectar un autobús intercomarcal. 

 

5. Recepció de l’edifici multiús de serveis socials, jutjat i policia local, i posada en 

funcionament. Tanmateix, donar continuïtat a la projecció de les fases següents, 

sense causar deutes a les arques públiques.  

 

6. Iniciar un Pla del cicle integral de l’aigua, en especial el sanejament, salvaguarda 

d’inundacions i protecció mediambiental. 

 

7. Prioritzar les actuacions urbanístiques d’una forma sostenible, i actuant sobre punts 

degradats del municipi, descartant actuacions estètiques o sense fonament.  

 

 

 

 

 

 

5. Un poble sostenible i verd. 
 

1. Finalitzar les certificacions i auditories energètiques de tots els edificis municipals. 

 



2. Creació d’un Pla Estratègic 2030, per adoptar mesures per combatre el canvi climàtic 

i el seus efectes.  Un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. 

 

3. Desenvolupar un canvi progressiu en la flota de vehicles municipals cap a vehicles 

elèctrics.  

 

4. Implementar la recollida selectiva de fem orgànic. 

 

 

6. Un poble actiu, saludable i amb memòria. 

Educació, cultura, esports i festes.  
 

1. Finalització del projectes encetats en la legislatura 2015-2019 en les infraestructures 

educatives: 

- Canvi del sostre del CEIP San Clemente. 

- Projectes del Pla Edificant. 

 

2. Creació de l’escola infantil de 0 a 3 anys. Garantir l'educació infantil gratuïta. 

 

3. Eliminació dels barracons de l’Escola d’Adults per un centre convencional.  

 

4. Continuar amb la promoció efectiva del valencià. 

 

5. Creació d’un Consell participatiu obert a veïnes, veïns i entitats locals per a promoure 

el diàleg i participació de les festes que es realitzen al municipi.  

 

6. Creació d’un Consell d’Esports obert a veïnes, veïns i entitats esportives locals, amb 

l’objectiu de millorar l’oferta socio-saludable del municipi.  

 

7. Compromís de treballar un manteniment sostenible i continuat, de les instal·lacions 

del Poliesportiu Municipal. Amb l’esperit de no realitzar grans inversions, que no vagen 

encaminades al compromís anterior.  

 

8. Creació d’un Consell de persones majors obert a veïnes, veïns i entitats locals que 

treballen en aquest àmbit, per a promoure el diàleg i participació de les persones 

majors al municipi.  

 

9. Nomenament de la biblioteca com a Biblioteca Municipal Vicente Ruiz Monrabal i del 

parc del carrer València com a Parc Adela Pla.  

 

 

 

Compromisos i garanties adquirides  
A més de tot lo anterior, Compromís per Sedaví i PSOE coincideixen en que el pròxim govern 

mantindrà com a línies fundamentals: 

 

1. Acords en assumptes de consensos qualificats. 



Son aquells assumptes que, per la seua complexitat, necessiten d’un major consens 

entre les forces sotasignants per a portar-se a terme durant la legislatura 2019-2023, 

i sobre els que existeix un compromís ferm de no executar-se fins assolir aquest 

consens entre les dos formacions polítiques: 

 

- Modificació del PGOU 

- Línia editorial i comunicativa (Forma de publicar i comunicar la informació 

institucional que gènere l’Ajuntament). 

- Adjudicacions de licitacions de procediment obert i obert simplificat.  

- Pressupostos Municipals. 

- Aquells assumptes que puguen generar una trascendencia important per al 

municipi. 

 

2. Projectes per finalitzar.  

El nou govern es compromet a finalitzar tots els projectes encetats en l’anterior 

legislatura.  

 

 

Investidura del nou Govern Municipal. 
 

Seguint els preceptes de les negociacions del “Botànic II” sobre els governs municipals, el 

nou Govern Municipal del ajuntament de Sedaví, estarà format pels regidors del PSOE, amb 

el suport extern dels regidors de Compromís, els quals, des de l’oposició donaran suport a les 

accions del Govern, encaminades al compliment del present acord. 

 

A més, el Grup Municipal de Compromís per Sedaví, recolzarà el Grup Municipal Socialista 

de Sedaví en la investidura del seu candidat a Alcalde, així com els projectes de Pressupostos 

Municipals, sempre que siguen consensuats i acordats prèviament,  així com aquelles 

ordenances i reglaments esmentats en aquest acord, i altres normes i que situacions de 

governabilitat,  que es puguen generar, i que siguen també consensuades, per tal de donar 

la estabilitat i governabilitat necessària, sempre que es complisca amb els objectius acordats 

al llarg de la legislatura. 

 

 

Disposicions addicionals 
 

1. Ple d’organització de la Corporació Municipal.  

Es realitzarà una reunió entre Compromís per Sedaví i PSOE, al menys set dies abans 

de la convocatòria de l'anomenat ple de organització, per acordar els següents temes: 

 

- Periodicitat de les sessions plenàries. 

- Distribució dels grups polítics en el saló de plens i despatxos. 

- Proposta de creació i composició de les comissions informatives.  

- Proposta de creació i composició dels òrgans col·legiats municipals.  

- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans 

supramunicipals, on, el Grup Municipal de Compromís per Sedaví, tindrà 



representació a la Mancomunitat de l’Horta Sud, a l’EMTRE i al Consell Rector 

de l’Hospital Dr. Peset. 

- Delegacions de competències del Ple en la Junta de Govern. 

- Retribucions de la Corporació Municipal. 

- Dotació econòmica als grups polítics. 

 

2. Creació de Consells, comissions i òrgans col·legiats.  

Tots Aquells Consells, comissions i òrgans col·legiats, reflexats en el present 

document, deuran de ser creat baix el consens dels sotasignants.  

 

3. Calendarització i pla d’acció. 

S’annexa a aquest acord, una tabla que caledaritza les accions a assolir en aquesta 

legislatura.  

 

4. Comissió de seguiment. 

Els sotasignants es comprometen a posar en marxa, avanç del 31 d’octubre de 2019,  

d’una comissió de seguiment del compliment d'aquest acord, així com per a la 

proposta de mesures que puguen ajudar la seua millor implementació. 

 

La comissió de seguiment del pacte que es reunirà amb caràcter semestral, o quan el 

sol·licite una de les parts, i estarà formada per una persona del grups municipals de 

cada formació política, i un membre extern al Grup Municipal de cada formació.  

 

5. Autonomia de treball respecte a l'acord.  

Els dos grups polítics tindran autonomia pròpia, dins de les seus respectives funcions, 

sempre que es complisca amb els objectius acordats al llarg de la legislatura. 

 

6. Publicació del present acord. 

Aquest acord serà publicat al portal web de l’Ajuntament de Sedaví, a més, ambdós 

grups municipals, podran fer difusió del present acord pels mitjans que consideren 

oportú, en virtud de donar pública difusió a la ciutadania. 

 

Disposició final 
 

Aquest acord entrarà en vigor en el moment de la seua signatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARITZACIÓ ACORD INVESTIDURA COMPROMÍS PER SEDAVÍ i PSPV-PSOE 2019 

 

 

PUNT CONCEPTE OBSERVACIONS D’APLICACIÓ EXECUCIÓ 

1.1 
Desenvolupar accions contra les polítiques 

socials creixents d’extrema dreta. 
Treball continuat en el temps 
des de que es signe l’acord.  

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

1.2 
Desenvolupar mesures contra la discriminació en 

funció de gènere. 
Treball continuat en el temps 
des de que es signe l’acord.  

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

1.3 
Implantar la Unitat de delictes d’odi en la Policia 

Local. 
 JUNY 2020 

1.4 
Implantar intervencions i programes als centres 

educatius. 
Treball continuat en el temps 
des de que es signe l’acord.  

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

2.1 
Incrementar els programes d’inserció 

sociolaboral. 
Treball continuat en el temps 
des de que es signe l’acord.  

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

2.2 Crear el Pla d’Ocupació Juvenil.  2021 

2.3 
Crear un pla d’impuls al comerç local liderat des 

de l’Ajuntament. 
Revisió anual d’aquest punt. 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

3.1 Creació comissió Pla Anual Normatiu Participatiu  SETEMBRE 2019 

3.2 Accés a la informació corporació municipal 

Amb el sistema de Sedipualba ja 
es pot garantir l'accés a la 

informació controlada i segura a 
la Corporació Municipal. 

SETEMBRE 2019 

3.2.1 Accés a la informació pública  
Cal millorar la pujada 

d’informació al portal de 
transparència. 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

3.3 Compres i contractació municipal. 

Son compromisos que ja es 
poden assolir sols que cal 

portar-los en pràctica a l'hora de 
tramitar les compres i 

contractacions.  

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

3.4 
Relació de llocs de treball del personal de 

l’Ajuntament. 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 2020 

3.5 Modificar la valoració actual dels policies locals.  OCTUBRE 2019 

3.6 Dedicació dels mestres de la Escola per Adults.   OCTUBRE 2019 

3.7 
Comissió participativa i oberta dels pressupostos 

municipals. 
 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

3.8 Reducció del deute. Revisió anual d’aquest punt. GENER 2023 

3.9 Millorar les condicions de cos de Protecció Civil  2020 



4.1 

Finalització dels projectes previstos en les ajudes 

PPOS - IFS - SOM. 

 

 

TREBALL 
CONTINUAT EN 

EL TEMPS 
SENSE DATA A 
DETERMINAR 

4.2 
Trasllat del casal jove a les dependències del 

magatzem municipal. 

Portar-lo a terme a traves de les 
ajudes econòmiques IFS, SOM, 

o qualsevol altres tipus de 
finançament propi o extern.   

2020/2022 

4.3 
Pla Especial de Mobilitat Urbana Sostenible 

(PEMUS). 
Revisió anual d’aquest punt. 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

4.4 
Recepció del serveis d’EMT i treballar per a la 

renovació del conveni. 
 2019 i 2023 

4.4.2 Treballar per un autobús intercomarcal. - 

TREBALL 
CONTINUAT EN 

EL TEMPS 
SENSE DATA A 
DETERMINAR 

4.5 
Recepció de l’edifici multiús de serveis socials, 

jutjat i policia local i posada en funcionament. 
- DESEMBRE 2019 

4.5.2 
Donar continuïtat a la projecció de les fases 

següents  

En tant que econòmicament es 
puga portar a terme de forma 

financerament sostenible.  

TREBALL 
CONTINUAT EN 

EL TEMPS 
SENSE DATA A 
DETERMINAR 

4.6 
Iniciar un Pla del cicle integral de l’aigua, 

 
 2020 

4.7 Prioritzar les actuacions urbanístiques. Revisió semestral d’aquest punt. 
DURANT TOTA 

LA 
LEGISLATURA 

5.1 
Finalitzar les certificacions i auditories 

energètiques de tots els edificis municipals 
 2021 

5.2 Creació d’un Pla Estratègic 2030  2021 

5.3 

Desenvolupar un canvi progressiu en la flota de 

vehicles municipals cap a vehicles elèctrics.  

 

A aquells vehicles que calga 
substituir. 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

5.4 
Implementar la recollida selectiva de fem orgànic. 

 
 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

6.1 

Finalització del projectes encetats en la 

legislatura 2015-2019 en les infraestructures 

educatives: 

 
DURANT TOTA 

LA 
LEGISLATURA 

6.2 Creació de l’escola infantil de 0 a 3 anys. Revisió anual d’aquest punt. 
SEGON 

TRIMESTRE 2020 

6.3 Eliminació dels barracons de l’Escola d’Adults  Revisió anual d’aquest punt. 
TREBALL 

CONTINUAT EN 
EL TEMPS 



SENSE DATA A 
DETERMINAR 

6.4 
Continuar amb la promoció efectiva del valencià. 

 
Revisió semestral d’aquest punt. 

DURANT TOTA 
LA 

LEGISLATURA 

6.5 Creació Consell Festes Revisió semestral d’aquest punt. 
ABANS DE JUNY 

DE 2020 

6.6 Creació Consell Esports Revisió semestral d’aquest punt. 
ABANS DE JUNY 

DE 2020 

6.7 

Compromís de treballar un manteniment 

sostenible i continuat de les instal·lacions del 

Poliesportiu Municipal.  

Revisió anual d’aquest punt. 
DURANT TOTA 

LA 
LEGISLATURA 

6.8 Creació Consell Persones Majors  Revisió semestral d’aquest punt. 
ABANS DE JUNY 

DE 2020 

6.9 

Nomenament de la biblioteca com a Biblioteca 

Municipal Vicente Ruiz Monrabal i del parc del 

carrer València com a Parc Adela Pla Pastor.  

- ABANS DE 2020 

7.1 Acords en assumptes de consensos qualificats. Revisió semestral d’aquest punt. 

TREBALL 
CONTINUAT EN 

EL TEMPS 
SENSE DATA A 
DETERMINAR 

7.2 Projectes per finalitzar de l’anterior legislatura. Revisió anual d’aquest punt. 

TREBALL 
CONTINUAT EN 

EL TEMPS 
SENSE DATA A 
DETERMINAR 

 

 


