
Comencem una nova etapa a Vila-real.  Aquests dies hem acabat de perfilar el nou govern que 

ha de garantir que la nostra ciutat no deixe mai d’avançar. Però encetar una etapa no significa 

necessàriament canvis dràstics. Quan ens vam presentar a les eleccions, ho vam fer amb el 

convenciment que quedava molt per fer i que no podíem fer ni un pas enrere; i amb el 

compromís de posar sempre, per davant de tot, els interessos de la ciutat. Aquesta proposta 

va ser avalada amb un 47% de l’electorat, aval que supera el 50% amb la incorporació del 

regidor d’Unides Podem amb responsabilitats de gestió i una tinença d’alcaldia. Vol dir això 

que tenim un govern amb un suport i una estabilitat molt importants que ens permetran 

portar endavant un projecte de ciutat, compartit amb la societat, integrador, que continue el 

canvi iniciat en 2011 sense perdre mai de vista l’obsessió per la millora continua. 

Amb aquesta idea, el govern que prendrà a partir d’ara les regnes de la gestió municipal serà 

un excutiu de continuïtat, en el sentit de mantenir els regidors i regidores que ja estaven en el 

govern local en l’anterior mandat en les competències que han vingut desenvolupant fins ara. 

Poc sentit tindria, amb un pressupost a meitat execució, modificar les delegacions quan els 

projectes que tenim en marxa els han estat promovent i gestionant regidors que segueixen 

formant part de l’executiu. Si a això li afegim l’aval de la ciutadania a la tasca portada a terme 

fins ara, no sembla haver arguments per a grans canvis, almenys en aquests moments.  

Per la seua rellevància i transversalitat, hi haurà dues àrees que les assumiré directament des 

d’Alcaldia, sense delegar-ne les competències: Hisenda i Innovació. El problema de Vila-real no 

és que no tinguem projecte o que no estiga connectat amb la societat: sabem cap on volem 

anar, cap a una ciutat innovadora, oberta, que genere oportunitats amb una economia 

diversificada i centrada en les persones, amb les nostres marques de ciutat. Però eixe projecte 

és inviable si no som capaços de gestionar l’herència rebuda, l’urbanisme del PP, i millorar els 

protocols i pagaments. Per això assumiré directament Hisenda. Quant a Innovació, tenint en 

compte que som líders i que presidisc la xarxa de municipis innovadors valencians, a més de la 

necessària transversalitat que ha d’impregnar d’innovació totes les àrees municipals, hem 

considerat també important mantenir-la en Alcaldia. 

La resta de delegacions, un total de 17 –pràcticament la meitat de les que hi havia- les 

assumiran els 13 regidors del govern local, sota la coordinació general de Silvia Gómez i amb 

una estructura que volem que servisca per a reforçar una dicotomia que ens fa únics: l’àrea de 

govern Poble (coordinada per Xus Madrigal) i l’àrea de govern Ciutat (Silvia Gómez), a més de 

les àrees de coordinació d’Oportunitats (Emilio M. Obiol) i Persones (Francisco Valverde). 

Estructura que es completa amb Javier Serralvo com a portaveu municipal. Un govern, en 

definitiva, més àgil i eficaç, per a avançar en una Vila-real millor cada dia.  


