
ACORD D'INVESTIDURA PSPV-COMPROMÍ S-CSLPF.

Les eleccions municipals del dia24 maig 2015 han definit un escenari polític en qué cap

de les forces polítiques concurrents ha obtingut la majoria absoluta. La situació de la
Pobla de Farnals requereix la conformació d'un govem sdlid, basat en la confianga
política i en un acord programátic que permeta afrontar, amb garantia d'estabilitat, el
repte que comporta liderar un govern progressista i d'esquerres.

El PSPV-PSOE, Compromís per la Pobla de Farnals i CSLPF, a través dels seus

regidors electes, signants del present acord, manifesten la seva voluntat de garantir un
Govern estable per a la Pobla de Famals, durant la legislatura20l5-2019.
En la seua virtut,
ACORDEN
1.- Donar suport a la investidura del candidat a alcalde del PSPV-PSOE, Enric Palanca

Torres, en el ple previst per al dia l3 juny 2015, amb compromís dels regidors electes de

fer pública la votació. (Es ratificará per unanimitat abans de la signatura)

2.- Per la seua banda Compromís per la Pobla de Farnals, com a membre del govern
municipal, s'encarregará de la gestió de les següents árees:

a.- Cultura, Educació, Transparéncia i Participació. Dins d'aquesta área es troba el

desenvolupament i direcció de la página web municipal i altres que es pogueren crear,

així com del Butlletí d'Informació Municipal (BIM).
b.- Ocupació, Comerg i Turisme.

c.- Així mateix, Compromís ostentará la representació municipal als organismes
supramunicipals en els quals I'ajuntament tinga algun membre (Mancomunitat, EMTRE,
EMSHI, etc.)

3.- Tant I'alcalde com qualsevol cárrec amb competéncies delegades pel Ple o l'Alcaldia,
podran veure revocades les seues funcions en el cas que així ho acorden quatre dels
regidors signants del present acord, o dels que els puguen succeir en el futur.

4.- Els cárrecs electes signants del present pacte, o els que pogueren succeir-los, es

comprometen a presentar la dimissió de les seues funcions al Ple, en el cas que quatre

dels membres signants del present acord, o dels que els puguen succeir en el futur, així
els ho demanen, si bé, préviament s'haurá d'instruir expedient contradictori per escrit,
en el qual es fonamenten les causes de la revocació, al qual hauran d'adjuntar, també per
escrit, les al'legacions del regidor revocat. Per a I'aplicació d'aquest sistema revocatori
s'elaborará un reglament intern que el regule.

5.- En cas de renúncia al'acta de regidor per part d'algun dels signants del present pacte,
s'acorda que aquesta s'haurá de formular per escrit i amb un preavís d'almenys trenta
dies d'antelació als seus efectes, i que s'indicará la persona que el succeirá, que haurá de

subscriure íntegrament tots els pactes awi assolits.

6.- Tots els signants del present acord, a fi que hi haja un bon govern, es compromet ala
implantació de les mesures necessáries per fer efectiva la total transparéncia de la gestió
municipal, fins i tot la d'ámbit personal o professional que pogués tenir transcendéncia
en el terreny públic. Igualment es comprometen a fomentar de manera efectiva la
consecució de la participació ciutadana.

7.- En el primer Ple que celebre la corporació, el regidor signant d'aquest acord que
exercisca el cárrec d'alcalde es compromet a restablir al Ple totes les competéncies que

en aquell moment es troben delegades en la Junta de Govem Local, de conformitat amb
alló que preveu els articles 22 i l23la Llei 7/85 Reguladora de Bases del Régim Local,
o de qualsevol altra de les competéncies que legalment li corresponguen o puguen
correspondre en el futur, tot aixó amb la finalitat que siga el Ple l'únic i máxim órgan de

decisió municipal.



8.- En virtut del que suara es pacta, el designat en cada moment com a alcalde es

compromet a que la Junta de Govem Local quede totalment buida de contingut, deixant

només el que estrictament siga necessari per imperatiu legal. Per aixd es pacta, en

atenció al que recullen els articles 23,126 i 127 de la Llei 7/85 Reguladora de Bases del

Régim Loóal, que I'alcalde nomenará, per integrar aquesta junta de govern local,

almenys un regidor per cadascuna de les forces polítiques signants d'aquest pacte, sense

que cap d'elles s'hi quede sense representació. L'alcalde no podrá nomenar com a

membre de la Junta áe Govern Local ningú que no siga regidor. Tots els regidors

membres de la Junta de Govern Local seran nomenats per l'alcalde tinents d'alcalde, i ho

seran per torn anual rotatori.

9.- Tots els signants del present pacte acorden la creació, entre la data del Ple de

Constitució i el següent Ple que celebre la corporació, d'una "Comissió de Govern" en

qué queden integrats, amb veu i vot, tots els que avui signen el present acord. La funció

d'aquesta comissió será la d'actuar com a órgan decisori intermedi entre la Junta de

Govern Local i el Ple. Els integrants de la Junta de Govern Local es comprometen a

acatar totes les decisions que emanen d'aquesta comissió.

10.- Els signants d'aquest acord es comprometen a emetre el seu vot de manera pública,

mai de -unera secreta sempre que siga necessari sotmetre a votació qualsevol proposta

o acord, tant en el Ple, Junta de Govern Local, Comissió de Govern o qualsevol altra

comissió.
11.- Quant a les competéncies atribuides a I'alcalde, recollides en els articles 2l i 124 de

la Llei 7/85, Reguladora de Bases del Régim Local, així com en I'article 41 del RD

256811986, Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats

Locals, es pacta per tots els signants que siga la "Comissió de Govern" la que acorde,

per consen., lu dél"gució de tes ftmcions atribuides a I'alcalde o l'ús de les mateixes.

12.- Tots els signants es comprometen a I'elaboració d'un programa comú básic per ser

desenvolupat durant la legislatura. Els punts programátics que el componen seran tots

aquells coincidents dels diferents programes amb els que van concórrer, en les passades

eléccions del24 de maig de2015,1es diferents forces polítiques que avui atorguen el

present acord. A aquest programa comú s'afegiran altres punts programátics, a elecció

áe cada forga signant, que haurá de ser consensuat préviament en la Comissió de

Govern.
13.- Tots els avui signants, o els subscriptors del present que puga haver en el futur, es

comprometen a exercir el seu cirrec amb lleialtat i fidelitat. L'incompliment d'algun o

alguns dels pactes avui signats será entés com infidelitat i deslleialtat, i amb aixÓ causa

suficient per a instar la revocació del regidor que hi incdrrega.

14.- Els signants accepten la difusió pública dels termes del present acord.

I, en prova de conformitat, subscriuen en tots els seus termes el present ACORD

D'INVESTIDURA, els responsables de les organitzacions polítiques que es relacionen,

a la Pobla de Farnals, a 6 juny 2015.
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