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L’any  2015  la  ciutat  de  la  Vall  d’Uixó  es  trobava  en  una  situació  difícil,
assenyalada com a la ciutat més vulnerable davant la crisi  econòmica de tot
l’Estat espanyol. L’acord de govern assolit el juny d’aquell any es fonamentava
en tres pilars bàsics: combatre la desocupació, situar a les persones en el centre
de les polítiques socials i promoure un model de ciutat més amable, on totes i
tots som imprescindibles per a educar i conviure. 

A més,  al  llarg d’estos quatre anys,  hem hagut de redreçar  una complicada
situació econòmica i financera de l’Ajuntament, sense pujar els impostos i fent
front  a  sentències  judicials  milionàries.  Hem hagut  de  fer  més  amb menys,
treballant  per  l’eficiència  dels  serveis  i  exigint  el  compliment  estricte  dels
contractes que l’Ajuntament manté amb distintes empreses. 

Arriba el moment de consolidar la tranformació iniciada, garantint el dret de les
persones. Tenim l’obligació de governar per a totes i tots, atenent a la voluntat
expressada pels vallers i  valleres apostant per unes polítiques de progrés, en
línia amb el govern valencià i el govern estatal. 



LÍNIES BÁSIQUES DE L'ACORD DE GOVERN

Seguirem treballant per l’ocupació de totes i tots 

A la nostra societat, l’ocupació és l’eina més important per a aconseguir la inclusió
social, cal promoure l’activitat econòmica i garantir unes condicions laborals dignes. 

Una de les prioritats de la legislatura serà l’ampliació del polígon Belcaire, per tal
d’atreure noves empreses o ampliar les ja existents. A més, cal millorar l’equipació i
connexió entre els polígons existents, sent necessària la construcció d’un pont d’unió
entre el polígon Belcaire i Mesquita. Seguirem col·laborant amb les empreses de la
localitat, buscant sinèrgies en l’àrea de València/Sagunt.

Farem de connexió entre les demandes laborals de les empreses locals i les persones
que  busquen  una  feina,  millorant  la  seua  empleabilitat,  apostant  per  la  formació
reglada, cercant recursos d’altres administracions. 

Un  sector  econòmic  important  al  nostre  poble  és  l’agricultura.  Per  a  dignificar-la
treballarem al costat dels nostres llauradors i productors citrícoles alhora d’exigir les
seues justes reivindicacions.

Continuarem potenciant  el  comerç  local,  afavorint  les  accions  de  les  associacions
comercials i  desenvolupant zones comercials amables i  agradables per als vallers i
valleres. 

Les persones en el centre de les polítiques. Uns Serveis socials universals. 

Els  darrers  quatre  anys  han suposat  un canvi  de  model  clar  dels  serveis  socials,
deixant enrere la seua visió assistèncialista per materalitzar una concepció universal
dels mateixos. Els serveis socials són per a totes i tots. 

Treballarem  per  impulsar  la  Renda  Valenciana  d’Inclusió  i  les  ajudes  per  a  la
dependència. Complirem els distints plans aprovats en matèria social, amb una visió
transversal  (pla d’infància i  adolescència,  de convivència,  d’igualtat,  de gent gran,
entre d’altres). Aconseguirem nous recursos socials per a la ciutadania, com ara un
Centre Especialitzat d’Atenció a Majors (CEAM), ubicat al centre social de La Vallense. 

En l’àmbit de joventut és necessària la creació d’un Centre Jove a la localitat, que
promoga la participació i la trobada dels i les joves. 

Treballarem per transformar la nostra ciutat en un model de convivència i acollida, on
cabem totes i  tots,  amb independència de les nostres condicions físiques,  socials,
edat, origen i orientació sexual. 
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Urbanisme i medi ambient 

La protecció del medi ambient és una de les necessitats socials més fonamentals
avui dia. Cal reduir els residus i impulsar formes de vida més sostenibles,  per
fer-ho posible es desenvoluparà el Pla Integral de Residus (PIR) de la Generalitat
Valenciana adequant-lo a la realitat i necessitat del la Vall d’Uixó.

Treballarem per una ciutat més accessible, on la prioritat són les persones, amb
nous  espais  oberts  que  a  més  faciliten  l’activitat  econòmica.  Afavorirem  la
mobilitat, tenint en compte la regulació de l’aparcament, gratuït i proporcional a
les zones més concurrides de la ciutat. 

Connectarem el barri Toledo amb el barri Sant Vicent i reformarem l’Avinguda
Sud-oest. 

Es crearà un pla de manteniment i impuls de Zones Verdes i parcs infantils a la
localitat,  millorant  les  ja  existents  i  el·laborant  un  pla  a  llarg  termini  per  a
augmentar  significativament  els  arbres  al  casc  urbà.  Com  a  exemple,
completarem la zona verda Belcaire-Moleta. 

Millorarem el servei d’urbanisme per atendre de forma més àgil, pràctica i eficaç
les necessitats de particulars, empreses i comerços. 

Una administració més àgil, eficient i responsable 

Millorarem  l’administració  electrònica,  fent-la  més  àgil  i  més  amable,
acompanyant les persones que ho puguen necessitar. Unificarem l’atenció a la
ciutadania, amb una nova OAC, que estalvie recursos i duplicitats. 

Crearem una oficina de contractació  independent,  que millore  el  control  dels
contractes i concessions públiques, establint clàusules socials i medi ambientals. 

Revisarem el  contracte  de  subministrament  d’aigüa i  clavegueram,  que venç
aquesta legislatura, per tal que no siga prorrogat automàticament. 

Reduirem els impostos (IBI), garantint l’estabilitat i tenint en compte la situació
econòmica de l’Ajuntament. 

Turisme i Festes 

Impulsarem el relat turístic iniciat l’any 2015, posant en valor la nostra riquesa
històrica i patrimonial, amb les Coves de Sant Josep i el poblat íber com a eixos
vertebradors. Impulsarem el turisme accessible i aprovarem un pla de protecció
paisagística. 

Crearem un comitè mixte (tècnic i  de la societat civil) per a desenvolupar el
paratge de Sant Josep, aprofitant la ubicació privilegiada a la porta de la Serra
d’Espadà,  impulsant  la  innovació  en  un  model  turístic  amable,  hospitalari,
accessible, cultural. 
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Aprovarem i aplicarem una ordenança de festes que aposte per la seguretat i la
convivència. 

Educació, cultura i participació 

Defensarem un model  educatiu  públic,  de  qualitat  i  en  valencià.  Estarem al
costat dels centres educatius, treballant per ampliar l’oferta formativa a la nostra
ciutat. 

Seguirem impulsant la innovació educativa, i el model de ciutat educadora. 

Seguint  el  treball  fet  a  la  passada  legislatura,  es  tindrà  especial  cura  amb
l’educació infantil de 0 a 3 anys, ficant especial interés en aconseguir les aules
publiques per als xiquets i xiquetes de dos anys, fins l’escolarització completa.

Posarem tots els recursos necessaris per desenvolupar de manera adequada el
Pla Edificant. 

Seguirem amb l’impuls  cultural,  diversificant  l’oferta  municipal  i  facilitant  les
iniciatives  de  les  nombroses  entitats  culturals  de  la  nostra  ciutat  tenint  una
especial sensibilitat en aquelles que promouen la llengua i la cultura valenciana.

És  urgent  i  necessària  la  dotació  d’un  arxiu  municipal  amb  les  condicions
corresponents a una ciutat com la nostra. 

Ens comprometem a buscar el  finançament necessari  per posar en marxa el
museu municipal, a partir del pla director ja traçat els darrers quatre anys. 

Impulsarem  la  participació  ciutadana,  falicitant  la  comunicació  dels  vallers  i
valleres  amb  l’Ajuntament  i  posant  en  marxa  uns  pressupostos  participatius
(amb una dotació econòmica suficient). 

Esports

L’esport és un element fonamental per a la salut de les persones. És per això
que cal impulsar una política municipal esportiva pròpia, amb projectes esportius
pensats per a totes i tots i amb unes instal·lacions adequades. 

Repararem la  pista  d’atletisme,  construirem el  segon poliesportiu  municipal  i
habilitarem un circuit per a la pràctica del ciclisme. 
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COMPROMÍS DE GOVERN

Ens comprometem a mantindre reunions periòdiques de coordinació entre les
distintes regidories. Durem a terme una trobada anual per revisar el conjunt de
l’acció de govern. 
Mantindrem  l’estructura  actual  de  quatre  àrees  a  l’Ajuntament,  amb  quatre
delegacions especials. Fem explícita  la voluntat de redistribuir-la de forma més
adequada atenint a l’estructura administrativa del mateix,  i  entenent que els
canvis han de donar-se en els dos plànols (polític i administratiu). 

Es reconeix com a necessari una supervisió del conjunt de personal de l’ajunta-
ment, així com la creació d’una oficina de contractació, la incorporació de TAGs i
determinats tècnics especialitzats (com ara un tècnic d’educació). 

Farem possible comissions de treball conjuntes en projectes estratègics com ara
la revisió de contractes, el model urbanístic, el pla edificant, etc. 

DISTRIBUCIÓ DE LES ÀREES 

Tania Baños (PSOE) 
Alcaldia 

Antoni Llorente (EU) 
Serveis socials
Habitatge

Fernando Daròs (Compromís) 
Sostenibilitat
Agricultura 

Carmen García (EU) 
Educació
Transparència

David Lluch (EU)  
Joventut 
Participació 

Javier Ferreres (PSOE) 

Urbanisme i Mobilitat
Seguretat Ciutadana

Jorge García (PSOE) 
Desenvolupament Econòmic 
Turisme
Emsevall
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Zaida Moreno (PSOE) 
Recursos Humans 
Hisenda
Contractació 
Comunicació
Modernització Administrativa

Maria Cruces (PSOE) 
Cultura i Patrimoni
Falles

Mar Arzo (PSOE) 
Esports i Salut

Francesca Bartolomé (PSOE) 
Igualtat
Salut Pública
Relacions Institucionals

Lluís Diago (PSOE) 
Festes

Elena Pérez (PSOE) 
Dinamització de barris


