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MANIFESTEM 

Els grups municipals Reiniciem Benissa, PSPV-PSOE Compromís signem 
aquest acord programàtic per fer possible un acord d'un nou govern de 
progrés a l'Ajuntament de Benissa, plural, inclusiu i amb capacitat de convertir 
la diversitat en una riquesa. Un govern en el que tots els actors som necessaris 
i imprescindibles i en el que el pacte, el diàleg i el consens 
esdevenen protagonistes i valors fonamentals de la pràctica política i 
assumim la transparència i la participació ciutadana com a principis, a més 
dels nostres programes electorals que coincideixen amplament i que ens 
comprometem a desenvolupar. 

Davant el nou procés d’investidura de l’alcaldia, produïda per la dimissió 
de Juan Bautista Roselló, i d’acord amb la responsabilitat que ens ha atorgat una 
gran part de la ciutadania, hem tancat després d'un llarg debat intern i entre la 
resta de forces polítiques aquest procés de negociació política amb les forces 
del canvi per a construir una alternativa de govern ferma i estable per a la resta 
de la present legislatura, amb vistes a ser un pacte revisat i reeditat en la 
pròxima. 

Partint d’aqueixa responsabilitat col·lectiva, proposem el següent Marc 
Bàsic per a un Acord Programàtic de Govern: 

● PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

- Les parts acorden establir un pacte de govern per a la resta de la
legislatura 2015-2019 i, per tant, es comprometen que les seues relacions
es regisquen pels principis de mútua confiança, respecte i fidelitat en els
objectius de treballar pel poble i millorar la qualitat de vida de la
ciutadania de Benissa.
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- La presa de decisions prèvia als òrgans de govern serà col·legiada a ¾ parts
entre les forces polítiques signants del Marc Bàsic per a un Acord
Programàtic de Govern. Diferents forces polítiques però un sol Govern.

- Es realitzarà una reunió mensual de la Comissió de seguiment del Marc
Bàsic per a un Acord Programàtic de Govern. La Comissió de Seguiment
estarà formada per dos persones representants de cada força política.

- Les forces polítiques signants han de tindre la lleialtat i el respecte degut
entre elles. Abans de fer públiques les possibles discrepàncies caldrà
evidenciar-les en la Comissió de Seguiment, per a intentar resoldre-les i
buscar solucions consensuades.

- Promoure la participació del personal de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seua missió, el seu apoderament i la millora de
l’organització pública al seu càrrec, fomentant l’assumpció de
responsabilitats i proporcionant reconeixement públic al personal sota el
seu càrrec pel bon desenvolupament de les seues funcions. Assumir el
compromís d’avaluar de forma objectiva la tasca professional del personal
de què s’encarrega, combatre qualsevol forma de discriminació i
perseguir l’assetjament laboral.

- Les forces polítiques i els regidors i les regidores sota signants ens
marquem l’objectiu i la responsabilitat de mantenir el Marc Bàsic per a
un Acord Programàtic de Govern durant tota la legislatura.

- Com a criteri general que ha de regir el vot dels grups municipals signants
de l’acord, regirà la lleialtat en el vot, fruit del previ consens.

- Les forces polítiques i els regidors i les regidores sota signants, que formen
part de l’Equip de Govern, es comprometen a treballar amb implicació en
l’exercici de les seues funcions i responsabilitats de govern adquirides i en
el compliment íntegre de l’Acord Programàtic de Govern; així com fer-ho
de forma coordinada, consensuada, respectuosa i eficient amb la resta de
membres de govern.



Marc bàsic per a un acord programàtic de govern 

- Totes les parts comptaran amb plena llibertat de vot pel que fa a qualsevol
moció presentada per les formacions integrades en la mesura que el seu
àmbit excedisca d’aquell que cal entendre com a municipal.

● ASSUMPCIÓ COM A PROPIS DE COMPROMISOS ELECTORALS DE TOTES
LES FORMACIONS

Les forces polítiques signants de l’Acord Programàtic de Govern acorden 
que el govern resultant fa íntegrament seues les propostes comuns dels 
programes electorals, i es comprometen a desenvolupar-les. 

● JUNTA DE GOVERN LOCAL

- 4 membres més l’alcalde en la presidència, un de cada partit sense
excloure'n cap.

● ALCALDE

- Alcalde: El cap de llista de Reiniciem Benissa.

- Portaveu del govern: El cap de llista del PSPV-PSOE. S'intentarà que en la
mesura del possible, i a la fi de mostrar unitat d'acció i que som un sol
govern, estiga present un membre de cada grup municipal en rodes de
premsa, recepció d'autoritats supramunicipals o visites institucionals
tenint en conter que dos dels partits signants del pacte són del mateix que
els del govern de la Generalitat.

● ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Creació de 3 grans àrees de treball: 

Organització (12): Hisenda, Recursos Humans, Igualtat, Benissa Impuls,
Participació, Residents Estrangers, Promoció Econòmica, Turisme,
Modernització de l’Administració, Noves Tecnologies, Règim Intern,
Transparència.
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Serveis (16): Seguretat Ciutadana, Emergències, Cementeri, Mobiliari
Urbà, Inversions i Contractacions, Responsabilitat Civil, Centre
d’Excel·lència, Justícia, Urbanisme, Creama, Creació d’Ocupació, Inventari
de Béns, Cicle Hídric, Obres i Serveis, Estratègia Territorial Urbana,
Normalització Lingüística, Patrimoni Històric.
Ciutadania (16): OAC, OMIC, Comerç, Zona rural, Medi ambient,
Agricultura, Esports, Educació, Festes, Joventut, Sanitat, Acció Social,
Gent gran, Zona costanera, Cultura.

Cadascuna de les 3 Àrees comptarà amb 1 regidor/a que coordine cada àrea. 

1. Organització:
2. Ciutadania:
3. Serveis:

● PRIMERES MESURES DE GOVERN

Acordar l’estudi, valoració i execució de totes aquelles mocions aprovades 
pel ple i no executades. 

Organització: 

- Recolzar des de l'Ajuntament de Benissa totes les polítiques de progrés
que porte endavant el govern de la Generalitat en la present legislatura.

-

-

-
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- Millorar els convenis amb les associacions de Benissa així com estudiar la
creació d’una línia de subvencions per a la promoció de la cultura,
l’educació i l’esport en Benissa.

- S’incrementarà progressivament la quantitat econòmica destinada a
augmentar la participació de la ciutadania en temes econòmics, per poder
arribar a elaborar uns pressupostos participatius reals, sempre seguint les
indicacions dels responsables d’ àrea i atenent a les obres ja
compromeses.

Ciutadania: 

- Aplicació de la llei de dependència.

- Crear un pla municipal d’educació.

- Crear un consell d’infància i joventut de Benissa.

- Declarar Benissa zona lliure de desnonaments. Desenvolupar accions
progressives i concretes per aconseguir una Benissa lliure de
desnonaments.

- Promoure amb la Generalitat Valenciana l’elaboració del pla rector i de
gestió del Paisatge Protegit de la Serra de Bèrnia i del Ferrer.

Serveis: 
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-

-

-

-

● LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL MARC BÀSIC PER A UN ACORD
PROGRAMÀTIC DE GOVERN 

El Marc Bàsic per a un Acord Programàtic de Govern té com a objectius 
principals: 
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Construir un model de creixement i futur de Benissa d’acord amb les
fortaleses i potencialitats del municipi.

Arribar a un model de desenvolupament basat en la sostenibilitat
ambiental, social i cultural. 

Ens marquem les següents Línies Estratègiques per a aconseguir-los: 

Apostar pels serveis públics. En contraposició amb la dinàmica
privatitzadora, les formacions signants pretenen que els serveis públics
siguen gestionats pel i per al poble i s'allunyen d'objectius lucratius
privats.

Potenciar els drets socials i l’impuls de polítiques de protecció social.
Desenvolupament de polítiques de protecció social per tal de donar
resposta a les necessitats bàsiques de la ciutadania.

Promoure la igualtat d’oportunitats, efectiva i real, entre homes i
dones, i el respecte a la diversitat sexual i de gènere. Crear polítiques
amb perspectiva de gènere per tal d’aconseguir una democràcia real.

Reorientar i potenciar el model econòmic i productiu de Benissa i la
seua estratègia turística de qualitat (partint d’un model coherent i
respectuós amb l’entorn). Foment de l’ocupació i promoció del comerç
local.

Crear una democràcia real i participativa, on els representants
treballen al servei del poble, assumint un compromís ètic vinculant,
establint mecanismes de control dels responsables públics, posant fi a
l’acumulació de càrrecs, limitant sous i mandats i impulsant agendes
transparents. Decència i honradesa en la gestió d’allò que és de tots i
totes.

Desenvolupar mecanismes de control ciutadà i participació ciutadana 
a l’Ajuntament. Una democràcia descentralitzada, amb 
participació 
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ciutadana en els pressupostos i iniciatives que ajuden a prendre decisions 
compartides i legitimades. Donar compte actualitzat, de manera constant 
i detallada, de les gestions i de la situació global de l’Ajuntament a la 
ciutadania. A més, volem mecanismes accessibles per a la participació 
ciutadana i la transparència en la gestió és un dels punts clau del nostre 
projecte. 

g) Crear un poble sostenible, habitable, accessible i respectuós amb el seu
patrimoni natural i cultural. Volem, en definitiva, un poble de i per a les
persones, en el qual visquem i treballem dignament.

● SIGNATURA DE CODI ÈTIC

Els/les sotasignats, com a càrrecs electes de les formacions polítiques 
sotasignants volem que la nostra activitat política contribuïsca a dotar 
l’Ajuntament de ferramentes democràtiques de gestió i transparència i d’una 
major participació ciutadana. Per expressar el nostre compromís col·lectiu en la 
defensa de l'interès general de la ciutadania, per damunt de qualsevol interès 
personal, privat o partidista, ens comprometem lliurement i públicament a 
complir les normes del següent Codi ètic. 

Democratització de la representació política i rendició de comptes. 

a. Fonamentar les propostes a través de l’argumentació i el debat polític.
Debatre amb honestedat i respectar a totes les persones amb
independència de les seues opinions, fomentant el diàleg i el consens.

b. Exercir les responsabilitats d'acord amb els continguts del programa
electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d'interessos
personals o corporatius, i promovent els principis de la Declaració
Universal dels Drets Humans.

c. Desenvolupar amb lleialtat, ètica i transparència els càrrecs i
responsabilitats per als quals hagen sigut designats i designades, vetllant
pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos públics basada
en els principis d’eficiència, equitat i eficàcia.
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d. Defensar allò establert en el Marc Bàsic per a un Acord Programàtic de
Govern i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses
en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població, promovent la
corresponsabilitat política de tots i totes.

e. Fer públiques les agendes per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els
temes que tracten. Fer públics, també, els ordres del dia i les actes de les
reunions, sempre que la llei ho permeta.

f. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions
rellevants.

g. Acceptar la censura i revocació, si s’escau, de regidors/es per mala gestió
o per incompliment flagrant i no justificat del programa i/o d’aquest Codi
ètic.

h. Crear un clima i una cultura administrativa de transparència; rendir
comptes, i obrir les portes a la ciutadania en les àrees de treball que
tinguen sota la seua responsabilitat, deixant de banda comportaments
autoritaris i no democràtics.

i. Promoure la prevenció de riscos laborals en el seu àmbit, la millora de les
condicions de treball i el respecte mediambiental.

j. El funcionariat de l´ajuntament no estarà destinat en cap cas a tasques
de coordinació i suport als grups polítics.

k. Fer un ús eficient dels recursos humans de l’Ajuntament, i no utilitzar el
funcionariat per a exercir tasques de coordinació i suport als grups
polítics.

l. Promoure la cultura de millora de la gestió pública orientada a la
ciutadania, fixant la missió de l’organització al seu càrrec d’acord amb el
Programa electoral i difondre els valors ètics i democràtics per
aconseguir-ho.
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m. Ser transparent en la gestió de l’Ajuntament, pel que fa a les dades
referents als ingressos i les despeses.

n. L’equip de govern retrà comptes públicament a la ciutadania almenys una
vegada a l’any, sota la base del compromís d’honestedat i de
transparència.

Mesures contra la corrupció 

a. Les persones que ens regim pel present Codi ètic ens refermem en
continuar mantenint el criteri que els recursos públics que l'administració
posa al servei del nostre càrrec no poden ser utilitzats per a finalitats
particulars.

b. La responsabilitat dels càrrecs electes s'entén com una responsabilitat
pública de servei a la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat
de lucre més enllà de la retribució acordada públicament.

c. El salari màxim dels regidors i regidores amb responsabilitat de govern a
l’Ajuntament no superarà en cap cas una dotació equivalent a 3 vegades
el Salari Mínim Interprofessional (en el cas de l’any 2017, aquesta suma
equivaldria, en brut, a 2122,8 euros mensuals, 25.473,6 anuals), en
proporció a la seua dedicació i responsabilitat.

d. Els càrrecs electes no acceptaran regals de cap persona i/o institució o
empresa d’àmbit privat per la seua condició de càrrecs electes. Es
considera com a regal qualsevol donació de diners, articles o serveis amb
valor econòmic. Es crearà un registre de regals institucionals rebuts per
l’alcaldia.

e. No realitzar despeses supèrflues dels fons públics, i moderar els costos de
transport i allotjament, ajustant-se a les dietes i indemnitzacions
establertes per al personal funcionari i laboral.

f. Si durant l'exercici de càrrecs electes s’ha de deliberar o votar sobre afers
en els quals aquests es troben implicats directament o indirecta per
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interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i 
s’abstindran de deliberar o votar. 

g. Una vegada cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe, durant un
període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat que
s’haja supervisat o haja estat creat en virtut dels poders que el càrrec
conferia.

h. Les persones sotmeses al present Codi ètic, durant l'exercici del càrrec,
faran pública cada any la declaració d’ingressos, béns i rendiments
patrimonials. La no declaració o l'ocultació de dades comportaran violació
del present Codi.

i. Més enllà de la normativa vigent, en cada moment, en matèria
d’incompatibilitats per a l'exercici de funcions a l'Administració i dels
comportaments castigats penalment per a l'exercici indegut de funcions
públiques o per l'ús de fons públics, es consideraran faltes ètiques que
siguen contràries al present Codi:

- Usar informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del
càrrec o d’interès personal.

- Afavorir els interessos del personal al seu càrrec, més enllà del criteri de
mèrit i capacitat.

- No sotmetre's a processos de control extern i de participació o
d'informació ciutadana que garantisquen l'adequada transparència i
control de l'activitat.

j. Compromís de renúncia o cessament individual de forma immediata de
tots els càrrecs derivats d’exercir funcions dins l’equip de govern, davant
la imputació pels tribunals de delictes relacionats amb corrupció,
prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust
amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons
públics, ja siga per interès propi o per afavorir terceres persones. De la
mateixa manera, en casos d’imputació  judicial per delictes de racisme,
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xenofòbia, violència de gènere, homofòbia, impagament de la pensió 
d’aliments  o contra els  drets de les persones treballadores. 

● COMUNICACIÓ, PUBLICITAT I PROTOCOL CÍVIC DE LA CORPORACIÓ

- S’assumirà com a pròpia, i serà d’estricte compliment, la moció aprovada
pel ple sobre la Publicitat Institucional.

Modificar el protocol propi de l’Ajuntament basat en els següents punts: 

- Només participaran en els ACTES INSTITUCIONALS l’alcalde i el/la
regidor/a o en qui delegue de l’àrea corresponent, ocupant l’espai
reservat per a l’efecte.

- Participaran com qualsevol altre ciutadà i altra ciutadana en cercaviles,
espectacles i esdeveniments festius, artístics, culturals, esportius o de
qualsevol altre caire, sense protagonitzar-los ni ocupar llocs de privilegi.
S’entén com a lloc de privilegi o honor aquells en que la ciutadania no
tinga el mateix tractament.

- No s’escenificaran pels membres de la corporació:

- Les entregues de claus de béns immobles o similars es realitzaran
per personal funcionari competent.

- Entregues de béns parcialment o totalment finançat amb diners
públics o qualsevol tipus de contracte, nomenament, subvenció o
beca.

- Actes d'inauguració o similars, d'obra acabada o servei per part de
persones, primeres pedres o d’inicis de construcció d’obra amb 
càrrecs electes o alts càrrecs, finançades amb fons públics 
parcialment o totalment, directament o indirectament. 
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- Les entregues de títols de formació o similars es realitzaran per
personal funcionari competent.

- Es potenciarà la comunicació institucional de l’Ajuntament, la qual serà
merament informativa i comunicarà de manera eficient, i més
multimodal (potenciant el contingut audiovisual i gràfic, xarxes socials,
premsa i ràdio) les diferents mesures i accions de govern municipal.

- És promourà un canvi d’imatge corporativa de l’ajuntament per tal de
diferenciar la gestió del nou govern de canvi de l’anterior govern.

● COMPLIMENT I PUBLICITAT DE L’ACORD PROGRAMÀTIC DE GOVERN

Les forces polítiques signants es comprometen mútuament al compliment 
d’aquest Acord Programàtic de Govern i s’autoritzen recíprocament a fer públic 
el present acord i els seus termes literals. 

I per a que conste, atorguen el present acord de govern en el lloc i data indicat. 


