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LEGISLATURA 2019-2023
BALANÇ DE L'EQUADOR

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS
AJUNTAMENT DE SAGUNT

Després de dos anys de govern de l'actual legislatura, els nostres
regidors i regidores fan balanç de l'activitat de cadascun dels seus

departaments.



URBANISME 
I HABITATGE
Quico Fernández

"LA NOSTRA EXPERIÈNCIA ÉS L'AVAL D'UNA
GESTIÓ IMPECABLE"
La nostra alcaldia va sentar les bases dels projectes excutats al
llarg dels últims dos anys. Seguim treballant, perquè no ho fem
pensant en terminis, sinó en millorar la nostra ciutat... governe
qui governe.

URBANISME
Posada en marxa de l'Oficina Municipal d'Habitatge de Sagunt-
OMHA, per prestar tots els serveis relacionats amb la vivenda.

L'adquisició de la CASA DE ROMEU per destinar-la a espai cultural.

Modificació puntual de la RESERVA D’APARCAMENT
OBLIGATÒRIA PER A ÚS HOTELER.
Estudi de detall de la macroparcel.la 9 del mac III FUSIÓ.
Concreció aliniacions pol ind MONTÍVER.
Aprovació PRI PERI 1 ESTACIÓ DE LES VALLS.
Canvis ubicació zona escolar Fusió a mac 7 per habilitar una gran

parcel.la on construir el NOU ESTADI FUTBOL.

Modificació Pla Parcial de PARC SAGUNT.
Modificació ZV SEPES per a ubicació SAG i requalificació de les

illes del sector oest del MACROSECTOR 7.
Modificació ordenança PLAQUES SOLARS.
Modificació Pla Parcial MACROSECTOR V.
CANVI DE QUALIFICACIÓ equipament situat entre el pont de l’Av.

PV i les vies fèrries.

 Aprovació definitiva modificació del sector del COL.
ADVENTISTES.
Ordenació pormenoritzada del PRI MONT PICAIO.
Modificació ordenació pormenoritzada pol E2 del Pla Parcial de
Platges.
BOE 1 del Pla Parcial Platges Almardà. Desenvolupament

actuacions aïllades.

Modificació zona COL. SANT VICENT FERRER.



URBANISME 
I HABITATGE

Pla especial per a la inserció urbana del NOU PONT entre el Port
de Sagunt i Canet.
Modificació puntual PGOU per reclassificar com a industrials
espais colindants. amb el terme de Faura.

Nova ordenació SOLAR antic equipament zona posterior

CIUDADMAR.

Projecte de LLOSA de cobriment de les vies.
Dotacional SANT CRISTÒFOL.
FUSIÓ. Execució d’obres pendents i soterrament de línies

elèctriques.

MACROSECTOR IV I Baix Vies. Obres pendents garantides per

aval.

Camí de la Mar 1 I 2. 
Plaça Bilbao.
MACROSECTOR 5.
SENTÈNCIA guanyada a LAFARGE de restauració: 9 milions €.
SENTÈNCIA guanyada SG-30: 1.5 milions €.



CULTURA,
FESTES I CULTURA
POPULAR
Asun Moll

"GESTIONEM UNA REFERÈNCIA CULTURAL I
FESTIVA"
Dues legislatures al capdavant de la regidoria de Cultura i de
Festes i Cultura Popular ens han permès crear un espai dinàmic, 
gràcies al qual es mantenen ancorades les activitats d'una
ciutat tan diversa com la nostra. No ens aturem.

CULTURA
Adaptació i reprogramació de TOTS els ESPECTACLES davant les

restriccions per la COVID. Cap anul·lació.

Recolzament  al TEIXIT PROFRESSIONAL CULTURAL LOCAL:

cinema, teatre, música, pintura, fotografia...

Dinamització del teatre infantil. Adaptem ANEM AL TEATRE
amb TEATRE A L'ESCOLA.
Nova direcció de SAGUNT A ESCENA i revitalització de la

programació amb la posada en valor de NOUS ESPAIS de la

ciutat.

MILLORA I REHABILITACIÓ de diversos espais culturals com ara

el TEATRE BEGOÑA, la CASA DE CULTURA.

Readaptació d'edificis municipals per a la DINAMITZACIÓ i
AMPLIACIÓ dels ESPAIS EXPOSITIUS a l'abast de la ciutadania.

DONACIÓ d'EXPOSICIÓ de PINTURA a l'Hospital de Sagunt.

Posada en valor de figures locals com ara RAMÓN LAPIEDRA,
BRUI I VIDAL...
Revitalització de la candidatura de Sagunt a PATRIMONI DE LA
HUMANITAT.

FESTES
Primera SUBVENCIÓ DIRECTA a la recuperació de les FALLES,

per traure els monuments al carrer al 2021.

Reconversió de l'ACTIVITAT FESTIVA a cultural (musicals,

monòlegs i concerts) acomplint les restriccions COVID al 2020.

Adaptació de l'ACTIVITAT FESTIVA al 2021.

Impuls de la sol·licitud del reconeixement de FESTA D'INTERÈS
LOCAL de les diverses festes de la ciutat.



MANTENIMENT,
AIGÜES I
SMIC
Pepe Gil
"L'ESTAT DE LA CIUTAT HA MILLORAT PERQUÈ ÉS
PRIORITARI PER AL BENESTAR DE VEÏNS I
VEÏNES"
L'experiència, la constància i el saber fer no es venen amb
paraules. Nosaltres podem dir que tot allò que hem fet, es pot
veure al carrer, en el dia a dia de les persones.

MANTENIMENT I AIGÜES
Incorporació als pressupostos de partides específiques per a

ACCESSIBILITAT I REPAVIMENTACIONS.
Incorporació als pressupostos de partides per REDUIR LES
EMISSIONS de CO2.
Gestió de projectes vinculats a l’EDUSI
Manteniment d’EDIFICIS MUNICIPALS.
Millores d’ACCESSIBILITAT.
Repavimentació del PÀRKING de la PLATJA DEL PORT.
Projectes d’envergadura: reparació del PONT del Polígon
Químic, PASSAREL·LA per dalt de les VIES d’ADIF, adequació

de la VORA SUD DEL PORT (avinguda Andoni Sarasola)

Adequació dels carrers 2 DE MAIG I MARIA MESTRE.
Co-Direcció en la realització del PACES, que servirà per dissenyar

l’estratègia municipal per abordar l’economia baixa en consum

de CO2,

Diagnòstic de la possibilitat de fer AUTOCONSUM ENERGÈTIC
als edificis municipals.

Col·laboració amb tots els departaments en la gestió dels

PRESSUPOSTOS per abordar millores als edificis: des de la

instal·lació de panells solars en instal·lacions esportives a la

direcció d’obres en edificis utilitzats per altres institucions

(AFACAM, UPE, etc.)

Pla EDIFICANT: Control dels 12 projectes de per adequar els

nostres col·legis.

Treballs de DESINFECCIÓ de parcs infantils i elements saludables

per a majors.



MANTENIMENT,
AIGÜES I
SMIC

SAIC
Sistemes de TELECONFERÈNCIA per poder mantenir les

reunions amb total seguretat, incloent PLENS,, comissions

informatives i altres.

Sistema de CITA PRÈVIA, per a tots els departaments per evitar

aglomeracions i millorar el temps d’espera.

Procedimentació d’alguns TRÀMITS facilitant la gestió tant als

veïns com als treballadors de l’ajuntament (ajudes a autònoms i

pimes, procediments de gestió tributaria, etc.).

KARINA: Implantació de l’assistent virtual al web. Innovador

projecte basat en intel·ligència artificial que millora l’experiència

dels ciutadans.

APP SAGUNT CITY: eina de comunicació interactiva

bidireccional entre els ciutadans i l’ajuntament.

Ampliació de la xarxa telemàtica de FIBRA ÒPTICA i integració

de l’OFICINA DE TURISME del Port.

Ampliació del projecte SAGUNT-WiFi, implantant nous punts

d’accés tant de treballadors de l’Ajuntament com dels ciutadans.

En punts d’Atenció i en:        

Implantació d’un servei d'ASSISTÈNCIA i ASSESSORAMENT en
TICs per a l'administració en les dos oficines del SAIC (Port i

Sagunt), tot dintre del projecte de Formació i assistència del

Telecentre. 
Projecte de Sensorització subvencionat en part per la Diputació

de València- SMARTCITY.

Pabelló poliesportiu (OVNI)

Pabelló poliesportiu Piscina Internúcleos

Pabelló poliesportiu Pista bàsquet

Pabelló poliesportiu René Marigil

Pabelló poliesportiu José Veral

Museu Via del Pòrtic

Oficina de Turisme Sagunt

Oficina de Turisme del Port



EDUCACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I
SERVEIS GRALS.
Josep Manuel Tarazona

"ACOMPANYEM A LA CIUTADANIA EN LES SEUES
NECESSITATS I FACILITEM EL SEU ACCÉS A
SERVEIS ESSENCIALS PER A LA SEUA VIDA"
La nostra ciutat batega al ritme de les seues persones.  Però fer
que bategue implica un treball constant perquè els serveis
essencials es presten de la millor manera possible.

EDUCACIÓ
  Construcció IES NÚMERO 5.
  Adjudicació de les obres del CEE SANT CRISTÒFOL.
  Continuem avançant en l'EDIFICANT.
  Millora de l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en diferents actuacions

d'aïllament climatic i acustic, calefacció i il·luminació del CEIP

Ausiàs March i Victoria i Joaquín Rodrigo, Romeu,
Mediterráneo, Cronista Chabret o en el Conservatori
Professional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt.

  Creació del CONSELL ASSESSOR DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL i consolidació de la II FIRA DE L'FP DE SAGUNT.
Implantació de NOUS CICLES de Formació Professional.
  Intervencions i obres en col·legis i centres educatius amb més de

500.000 euros, amb aplicació de mesures necessàries de neteja i

CONTROL DAVANT LA COVID què han permés desenvolupar el

curs acadèmic 2020/2021.
  Assoliment del projecte SAGUNT, CIUTAT EDUCADORA amb

nous projectes educatius.

  Intensificació i habilitació de programes de REDUCCIÓ DE
L'ABSENTISME I INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA amb l'alumnat

més vulnerable.

SERVEIS GENERALS
Potenciament, millora  i desenvolupament de l'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA i els processos de gestió administrativa per a

l'accés a la ciutadania.

TRANSPARÈNCIA
  Millora dels INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA de

l'Ajuntament de Sagunt.

  Implantació d'un VISOR PRESSUPOSTARI municipal.



AVIVA,
COOPERACIÓ I 
UNIVERSITAT POPULAR
Maria Josep Soriano

"LES NOSTRES LÍNIES ROGES SÓN LA LLENGUA I
LES PERSONES "
Allò que més importa no sempre és allò que té més visibilitat.
Seguim treballant per assegurar que la nostra llengua no deixe
d'estar en el lloc que li correspon; perquè la solidaritat continue
formant part de la nostra cultura ciutadana; i per saber
transmetre els nostres valors a les generacions actuals i futures.

AVIVA-
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Revisió i actualització de l’ESPAI WEB de l’ajuntament.

Creació de Canal de YOU TUBE.
Producció de CAMPANYES de DINAMITZACIÓ: “Digues BON

DIA!”, “Ajunta’t”.

Disseny i posada en marxa de CAMPANYES EDUCATIVES:

Campanya Cinemateca d’Escola Valenciana: cinema en valencià; 

 Vídeo: ”Martí, ens dona la benvinguda a l’escola”, amb la reg.

d’Educació; Carta de reis.; Representacions públiques de les

Rondalles del Camp de Morvedre per als CEIP de la ciutat: 4

representacions per a escolars a l’aire lliure; Tallers de còmic per a

6é EP per a 6 CEIP de la ciutat.

ANECDOTARI.
Implementació d'un VOLUNTARIAT pel Valencià VIRTUAL
durant el confinament.

REVISIÓ de la posada en pràctica del REGLAMENT USOS
LINGÜÍSTICS.
Elaboració del CÒMIC “Les festes populars a Sagunt”.

UNIVERSITAT POPULAR
Revisió i actualització de l’ESPAI WEB de l’ajuntament. 

Creació de canal de YOU TUBE i FACEBOOK.

Introducció de la MATRICULACIÓ en LÍNIA.

MILLORA de l'EDIFICi RACÓ DE L'HORTA amb vídeo explicatiu.

Projecte Xiuxiueig QR.

Millores en l'execició de la Fira d'Art.

Plataforma EDUECA: de formació en línia amb col·laboració amb

l’UJI. El professorat ha rebut una formació específica per la seua

utilització. 

Inclusió de la UP en l’ÀREA d'EDUCACIÓ per dinamitzar les

col·laboracions I conjuntar la proposta de “CIUTAT
EDUCADORA”.



AVIVA, 
COOPERACIÓ I 
UNIVERSITAT POPULAR

COOPERACIÓ
CREACIÓ del PRIMER PLA de COOPERACIÓ municipal:

Normalitzar i donar a conèixer a la ciutadania l'existència de l'àrea

de Cooperació Internacional i les línies d’actuació els propers

anys. 

Formalització de membre del FONS VALENCIÀ de
SOLIDARITAT.

Impusl de “SAGUNT PEL COMERÇ JUST”, col·laborant amb La

tenda de Tot el Món.

Revisió i actualització de l’ESPAI WEB de l’ajuntament.

Dinamització del CONSELL DE PAU I SOLIDARITAT Consell de i

INCORPORACIONS de la Creu Roja i la Casa Nueva.

Revisió de la NOVA ORDENANÇA.
Millora del TRÀMIT sol·licitud i justificació de SUBVENCIONS
específiques de Cooperació Internacional.
Visualització de VÍDEO i el FULLET en les escoles i IES per

sensibilitzar a la gent més jove i fomentar el voluntariat.
Col·laboració amb la regidoria d’Educació per fer TALLERS i
XARRADES de sensibilització a ESCOLES i IES.
Col·laboració amb la Universitat Popular en la FIRA DE L'ART.



HERÈNCIA I TREBALL

PROJECTES ENCETATS PER LA NOSTRA ALCALDIA
GRAU VELL

IES N5

SENDA BLAVA

Urbanització CASA PENYA

Rampa d'accés a SANT CRISTÒFOL 

GOLA DE QUARTELL

PÀRKING a la PLATJA del PORT

PÀRKING Plaça ERETA DE PORRETI

Millora de la RONDA SUD Andoni Sarasola

Apertura de la RONDA NORD i connexió amb el Barri dels Metalls

Casal dels MAJORS

Projecte nou CEAM i Centre de Dia a la GERÈNCIA

Han sigut dos anys molt complicats a causa de la pandèmia, però,
afortunadament, la nostra legislatura passada va generar moltes iniciatives

i projectes, alguns dels quals estan veient la llum en la present:



2020
Moció per a una entrada directa a l'AP-7 des de Sagunt.

Moció en defensa de l'agricultura valenciana.

Moció pel 8 de Març.

Municipalisme valencià front a la COVID.

Moció per al canvi de nom de la Plaça Rei Joan Carles I per Plaça Dr. Peset Aleixandre.

Moció per a l'adhesió a PACES.

Moció per a l'autonomia financera del municipis valencians.

Moció per a formular propostes al Pla Hidrològic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Moció perquè l'estat asumisca el cost de la desaladora de Sagunt.

Moció per a la revisió i millora de les beques universitàries.

2019
Moció de rebuig al projecte d’estabilització de la costa en el tram sud del litoral de la província de Castelló,

perquè no garanteix l’afectació negativa al litoral nord de Sagunt, és a dir, a les platges de Malva-rosa, Corinto

i Almardà. 

Moció per la Emergència Climàtica.

Moció per al Finançament Just.

Moció per a la millora de la CV324 al tram Les Valls-Petrés (al seu pas per Sagunt).

Moció per un Malecón de Menera públic.

Moció per un port que mire a la ciutat.

2021
Moció per a l'ampliació dels horaris de Correus.

Moció per al control de tarifes elèctriques.

Moció de rebuig a la incineració de residus sanitaris a Lafarge.

Moció per a la gestió municipal dels Fons Europeus de Recuperació.

Moció pel 8 de Març.

Moció per al tancament de Cofrents.

Moció per a l'alliberament de les patents de les vacunes contra la COVID.

Moció per un Malecón públic.

Moció per no acollir al port de Sagunt vaixells amb mercaderies bèl·liques.

Moció per a la retirada del Pla de Peatges del ministeri.

Moció de suport a l'Associació Valenciana de Bandes de Música.

Moció de condemna als bombardejos sobre Gaza.

Moció per exigir l'arribada del tren al Port i la millora del servei de rodalies.

Moció per a l'eliminació de les plaques del Ministeri de Vivenda franquista als nostres carrers.

Moció per a la promoció i impuls de l'Economia Social.

MOCIONS



DOS ANYS EN IMATGES
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