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ELECCIONS MUNICIPALS 2019

PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

Tenim al davant nostre una nova convocatòria electoral. Des de 
Compromís per Vilafranca l’afrontem amb cares noves i amb ganes 
de treballar pel poble. Durant els darrers quatre anys els regidors 
de Compromís hem participat en el dia a dia de l’Ajuntament i 
ens hem involucrat en realitzar gestions amb la Generalitat tan 
decisives per al nostre poble com l’habilitació dels estudis de 
batxillerat a l’Institut de Secundària; l’ampliació de les places 
de la residència de la gent gran i el centre de dia; o el projecte de 
millora de la xarxa elèctrica. De la mateixa forma, hem treballat 
colze a colze amb la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors 
Productius,  l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial 
(IVACE) i la directora generals dels Fons Europeus per  amb què 
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assegurar la continuïtat de la principal empresa de Vilafranca. 
Ara és, però, temps de parlar de futur. Des de Compromís volem 
centrar els nostres esforços en posar les bases per dinamitzar 
l’economia local, una tasca que s’hauria d’haver iniciat fa anys 
però que s’ha postergat en favor de mesures més electoralistes. 
Per això, cal capgirar les prioritats del pressupost municipal. 
Tenim la convicció que el futur del nostre poble passa per la 
diversificació econòmica. Per això proposem treballar amb la 
resta d’administracions per facilitar i acompanyar les iniciatives 
econòmiques que puguen sorgir en el nostre municipi. Ens cal un 
teixit productiu fort, així com una oferta comercial, administrativa 
i d’infraestructures d’oci que atreguen els veïns i veïnes d’altres 
municipis, per als quals Vilafranca ha d’esdevenir un centre de 
referència. 

De la mateixa forma, el nomenament de Vilafranca com a Capital 
Cultural del País Valencià és una oportunitat per projectar el 
nostre municipi de portes enfora. És una ocasió que no podem 
perdre. Però no només això: considerem que la capitalitat és 
també una ocasió per enfortir el nostre teixit social i associatiu. 

Estem convençuts i convençudes que, amb Compromís, 
Vilafranca és un poble amb futur.  Els demanem que dipositen la 
seua confiança en nosaltres.

La candidatura
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PARTICIPACIÓ, DEMOCRÀCIA I TRANSPARÈNCIA. Un govern 
municipal participatiu i transparent

Des de Compromís per Vilafranca considerem essencial que tots 
els partits polítics representats en l’Ajuntament hem de tenir 
una participació activa en el dia a dia del municipi. Cal que al 
contrari del que ha passat fins ara, s’aplique la Llei 2/2015 de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana. Per això 
proposem: 

·Garantir que la comunicació entre els diferents grups municipals 
siga fluïda, a diferència del funcionament de les darreres 
legislatures. 
 
·Garantir que les decisions importants siguen consultades i 
consensuades a través de la Junta de Govern, la qual farem que 
siga representativa dels grups municipals, minimitzant així el 
recurs als decrets d’Alcaldia.

·Millorar la transparència, tant en el seu funcionament intern 
com extern cap al veïnat. 

·Crear una finestreta única per a l’atenció del veïnat, a través dels 
plans de la Diputació de Castelló, de manera que es millore la 
diligència a l’hora de fer tràmits administratius que depenen de 
diverses administracions. 
 
·Avaluar els actuals mitjans de que l’Ajuntament disposa per 
comunicar-se amb el veïnat, millorar-los i ajustar-los a les 
necessitats del municipi. Entre aquestes millores hi hauria 
l’actualització de la pàgina web. 

·Posar en marxa una Assemblea Veïnal perquè els veïns i 
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veïnes puguen expressar amb regularitat les seues inquietuds i 
necessitats a l’equip de govern.

FINANCES MUNICIPALS, ECONOMIA I OCUPACIÓ. Un teixit 
productiu fort i renovat

El nostre municipi travessa un moment complicat. Les dificultats 
de la principal empresa del municipi és una font de preocupació. 
Lamentem que en les darrers legislatures no s’haja estat 
suficientment àgil en la diversificació del teixit econòmic en 
un poble que, com Vilafranca, ha tingut una tradició industrial 
molt potent. S’han perdut uns anys molt valuosos, però, 
tanmateix, des de Compromís tractarem de fer tot el possible 
per redreçar aquesta situació. L’obligació de l’Ajuntament és, 
en tant que administració, posar a l’abast del veïnat les eines 
necessàries per desenvolupar potencials projectes empresarials 
o d’autoocupació. Per això proposem: 

·Treballar en col·laboració amb la Generalitat Valenciana per 
elaborar un pla d’ocupació i de dinamització del teixit productiu

·Facilitar i agilitzar la implantació d’empreses en el polígon 
industrial: com hem fet evident durant aquesta legislatura, la 
forma com s’ha gestionat aquesta infraestructura no ha estat 
la correcta. Tanmateix, i donat l’estat actual, considerem que 
un projecte viable passa per potenciar l’actual polígon de la Fos 
construint naus de titularitat pública per llogar, així com facilitar 
el màxim possible la implantació d’empreses. Sol·licitarem a 
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial les subvencions 
escaients per fer-ho possible.

·Crear un Servei d’Ocupació Local per posar en contacte els i les 
demandants d’ocupació del poble amb les ofertes de feina.
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·Crear un fòrum de participació empresarial perquè autònoms i 
empresari/es del municipi puguen traslladar a l’equip de govern 
les seues inquietuds i necessitats. 

·Fer un seguiment acurat dels possibles projectes d’ampliació 
dels parcs eòlics: sol·licitarem a la Generalitat Valenciana que 
exigisca a l’empresa explotadora la prioritat de contractació de 
treballadors i treballadores locals. 

·Destinar les ajudes procedents del Fons contra el Despoblament 
a projectes productius, generadors de teixit productiu i d’ocupació. 

·Defensar l’actual Oficina de Correus i mantenir els llocs de feina 
existents.

·Eliminar les despeses fixes supèrflues que actualment 
contemplen els pressupostos municipals.

·Adaptar les remuneracions desproporcionades que en 
l´actualitat perceben l´alcalde i la primera tinent d´alcaldia, 
reduint-les al que correspondria a una població de 2211 
habitants que té Vilafranca en l´actualitat.
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EDUCACIÓ. L’ensenyament, cosa de totes i tots

L’educació és l’eina més important de transformació i promoció 
social. A més és imprescindible per assegurar un futur digne al 
nostre poble i als seus habitants. La decisió de la Conselleria 
d’Educació, gestionada per Compromís, d’implantar el batxillerat 
a l’Institut del poble ha sigut una gran notícia. Cal, però, continuar 
avançant. Per això, proposem: 
 
·Donar tot el nostre suport a iniciatives que, com el Congrés 
EducAcció, aposten per la innovació pedagògica i posen en valor 
l’escola rural. 

·Mantenir i potenciar l’actual servei de menjador per facilitar la 
conciliació familiar. 

·Reforçar l’actual oferta de cicles formatius amb altres cicles 
vinculats a la generació d’energies renovables, instal·lació i 
manteniment.

·Estudiar la possibilitat de reobrir el Centre d’Educació de 
Persones Adultes, on a més dels estudis per obtenir l’ESO, es fan 
cursos de preparació per a les proves de la Junta Qualificadora 
de València i de l’Escola Oficial d’Idiomes.  
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SANITAT. Una atenció sanitària de qualitat

Una adequada atenció sanitària és essencial per mantenir la 
qualitat de vida en el nostre poble. Per això, proposem: 

·Fer les gestions adients perquè el Centre de Salut de Vilafranca 
es dote d’un servei de fisioteràpia i radiografia, de forma que 
s’eviten desplaçaments. 

·Reclamar una Unitat d’Hospitalització Domiciliària a la 
comarca, gràcies a la qual, en determinats casos, el malalt podria 
romandre al seu domicili i seria el metge qui es deplaça fins allà. 

·Oferir un local municipal a empreses interessades en realitzar 
revisions mèdiques per obtenir el permís de conduir, de cacera, 
etcètera. 
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CULTURA. L’oportunitat de la Capitalitat Cultural

El nomenament de Vilafranca com a Capital Cultural Valenciana 
de l’any 2019 és una gran notícia, a més de ser un reconeixement 
a totes les associacions que s’involucren en la vida cultural del 
municipi. En relació a la Capitalitat, des de Compromís proposem: 

·Donar suport econòmic i logístic a totes les iniciatives de 
caràcter socio-cultural que sorgeixen a Vilafranca. 

·Posar en marxa un Pla Cultural de forma que els efectes positius 
d’aquest nomenament s’estenguen en el mitjà i llarg termini. 

·Crear un Fòrum de Participació o Coordinadora d’Associacions 
de les diferents associacions i entitats que existeixen al poble 
per tal de poder teixir projectes conjunts i aprofitar sinèrgies.

·Posar en funcionament el Voluntariat Lingüistic.

·Potenciar la Biblioteca Municipal com a pol de dinamitzacio 
cultural i social. 
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GENT GRAN. Un envelliment actiu

Actualment una franja important de la nostra població té una 
edat superior als 65 anys. És prioritari que l’acció municipal 
destine els seus esforços a garantir-los una bona qualitat de 
vida. Des de Compromís per Vilafranca apostem per:

·Impulsar tallers i cursos per ampliar les competències 
tecnològiques de les persones grans.
Adaptar un local per tal de fer manualitats, restauració de mobles, 
electricitat bàsica, tallers de cuina…. 

·Apostar per un envelliment actiu, amb el manteniment i 
potenciació d’activitats com ara les Jornades de la Gent Gran o la 
Universitat per a Majors.  

·Sol·licitar a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives una 
vigilància estricta de la Residència per a la Gent Gran. Aquest 
equipament, molt celebrat en el moment de la seua inauguració, 
dóna un servei deficient als i les usuàries i, a més a més, no ha 
contribuït a crear llocs de treball estables. Com a Ajuntament, 
vigilarem perquè millore el seu funcionament. 
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JOVENTUT. Un poble dinàmic que cuida el jovent

La dotació del batxillerat al nostre Institut permet que els joves 
es queden més temps en el poble abans d’iniciar, si és el cas, els 
estudis universitaris. Que Vilafranca siga un lloc atractiu per a 
ells i elles és essencial perquè vulguen fer un projecte de vida al 
poble. Des de Compromís proposem: 
 
·Obrir un espai de diàleg i participació amb els i les joves per 
decidir quines activitats complementàries es podrien realitzar 
per tal de dinamitzar l’Espai Jove.
 
·En aquesta mateixa línia, considerem que seria convenient 
promoure la creació d’una associació de joves. 

MIGRANTS. Un poble acollidor

El nostre poble, en línia amb la dinàmica de l’interior de Castelló, 
pateix una important davallada demogràfica. Cal per això que 
cuidem a les persones nouvingudes que aposten per instal·lar-
se en el nostre municipi. Per això proposem: 

·Facilitar la integració i la participació de les persones 
nouvingudes en la vida social i cultural de Vilafranca. 



ELECCIONS MUNICIPALS 2019 12

TURISME. Un turisme encara amb recorregut

El turisme rural ha esdevingut una activitat més de l’economia 
local. El Museu de Pedra en Sec i tot el patrimoni que l’envolta 
-declarat Patrimoni de la Humanitat-, el conjunt monumental 
del poble, edificis modernistes, casc històric i els itineraris que el 
complementen, les visites guiades o les sendes per excursionistes 
són atractius del nostre poble. Tanmateix, considerem que 
l’activitat turística encara té més recorregut. Per això, des de 
Compromís per Vilafranca proposem:  

·Reforçar la plantilla actual durant la temporada alta per donar 
una millor atenció.

·Millorar la promoció de la senda per a cavalls, que tot i haver 
sigut inaugurada té un ús molt puntual; així com la xarxa de 
senders de xicotet, mitjà i llarg recorregut per a senderistes i les 
vies d’escalada. Cal també explorar l’opció de crear rutes.

·Complementar les visites guiades amb un centre d´interpretació 
de l´evolució dels mitjans de vida de Vilafranca, la llana, els 
tractants de cavalleries i molt especialment la singularitat de la 
transformació industrial de primeries del segle XX.

·Programar regularment excursions guiades pel terme i incloure 
també el conjunt monumental del poble.

·Estudiar la possibilitat de convertir les antigues vivendes 
tutelades en un alberg municipal urbà.

·Habilitar un àrea per autocaravanes i millorar i potenciar les 
infraestructures del càmping.
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·Engegar un pla de difusió i dinamització de les pintures rupestres 
existents al municipi.

·Actualitzar la pàgina web, que actualment és molt deficient.

·Continuar les tasques de promoció conjunta de la comarca dels 
Ports.

AGRICULTURA I RAMADERIA. Un sector amb futur.

Encara que la climatologia i la tipologia de les terres limiten 
l´activitat agrícola, certs cultius com la trufa, la pataca i els 
llegums sí tenen moltes possibilitats. Pel que fa a la ramaderia, 
tant l´extensiva, que fa una valuosa tasca mantenint els boscos 
nets i reduint el risc d´incendi, com la intensiva, formant una 
part fonamental de l´economia local. Des de Compromís ens 
comprometem a:  

·Estudiar maneres de promocionar, assessorar i recolzar als 
actius i possibles nous agricultors i ramaders.

·Tenir en compte als agricultors, ramaders i la gent que que viu 
fora del casc urbà en les polítiques i decisions de l´Ajuntantament.

·Fer un vedat de bolets per tal de crear una font d´ingressos per 
poder destinar-lo a mantenir les finques del propi vedat.

·Millorar el servei que a hores d’ara es proporciona en l’Oficina 
Comarcal Agrària per fer un seguiment pormenoritzat dels 
tràmits administratius, així com proporcionar una informació 
acurada als i les usuàries. 
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URBANISME. Un poble habitable

·Estudiar la possibilitat de modificar el Pla General d’Ordenació 
Urbana per adaptar-lo a la realitat actual.

·Fer un estudi sobre l’actual parc d’habitatge del municipi. En 
l’actualitat el nostre municipi té un parc d’habitatge ampli però 
tanmateix hi ha moltes cases buides o en un estat precari que 
no els fa aptes per al lloguer. Des de l’Ajuntament promourem 
que els particulars accedisquen al Pla Renhata de la Conselleria 
d’Habitatge per subvencionar la rehabilitació d’edificis. 

·Assegurar un tracte just i igualitari de tots els veïns i veïnes del 
poble en els seus projectes o sol·licituds d´obres.

·Promoure la reparació i adequació íntegra de l’avinguda de 
Castelló, porta d’entrada al municipi, actualment, es troba en un 
estat molt deficient. 

·Actuar urgentment en el col·lector del carrer la Bassa, per tal de 
separar les aigües pluvials. 

·En els últims anys s’ha abandonat la reparació de carrers, 
voreres i baranes, així com l’adeqüació a persones de mobilitat 
reduïda. Ens comprometem a revertir aquesta situació. 

·Ampliar el mobiliari urbà, així com adequar-lo en les zones més 
turístiques. 

MEDI AMBIENT. Una natura a protegir

La natura és part del nostre patrimoni. Mantenir el nostre 
ecosistema i fer-ne un ús sostenible i responsable és obligació 
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de l’administració. Des de Compromís ens comprometem a: 

·Crear un servei de recollida de deixalles voluminoses a domicili. 

·Vigilar la instal·lació de la MAT (línia de Molt Alta Tensió), 
i demanar el soterrament de la mateixa, si escau; així com 
l´ampliació dels parcs eòlics.

·Recuperar les fonts del terme que en l’actualitat presenten un 
estat deficient. 

·Disposar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per tal de 
facilitar la transició cap a modes de transport més sostenibles.  

FEMINISME. Un poble amb perspectiva de gènere

La desigualtat entre homes i dones és un fet contrastat. Que 
homes i dones tinguen els mateixos drets efectius és una qüestió 
de justícia social. Des de Compromís proposem: 

·Mantenir totes les iniciatives i activitats fetes fins ara per a la 
promoció de la igualtat entre homes i dones tant amb motiu del 
8M com durant l’any. 

·Garantir unes festes inclusives i lliures de discriminació. 

·Incorporar en el nomenclàtor dels carrers noms de dones, amb 
l’objectiu de visibilitzar les seues aportacions. 

·Garantir la paritat a l’hora d’entregar la Medalla de la Vila. 
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