
PROGRAMA ELECTORAL 2015 - COMPROMÍS PER L'ALCÚDIA

L'ALCÚDIA, EL NOSTRE COMPROMÍS

INTRODUCCIÓ

El programa que tens a les mans constar de 229 punts distribuïts en 20 apartats. Compromís
per l'Alcúdia ha anant aprovant-lo en distintes reunions obertes incorporant moltes de les al
voltant de 100 propostes efectuades per les prop de 40 associacions amb les que ens hem
reunit al llarg de les últimes setmanes.

Aquest és un programa viu, és a dir, en continua evolució. Per això si vols fer-nos arribar
suggeriments o propostes t'ho agrairem i després d'estudiar-les les incorporarem. Igualment si
penses que ens hem equivocat en alguna proposta en ho pots fer arribar. El nostre correu és
compromisalcudia@gmail.com 

El programa que hem editat i distribuït pel poble no és més que un resum molt breu del que
estàs llegint ara. Aquesta és la part introductòria:

Davant la corrupció, el malbaratament i les retallades dels últims anys, Compromís per l'Alcúdia
aposta per una nova manera de fer política. 

En el nostre programa no trobareu grans projectes, ni grans esdeveniments, ni candidats
estrella. Sols persones compromeses amb el seu poble i el seu País. Gent com vosaltres.
Apostem per les coses senzilles, per la millora de la qualitat de vida.  
 
En les passades eleccions, per primera vegada, cap partit obtingué la majoria absoluta, el
que ha propiciat una legislatura diferent, en la que ningú ha imposat les seues decisions. 

En temps difícils hem prioritzat les despeses socials i l'educació. I hem reduït allò no
prioritari, com els càrrecs polítics, les publicacions de l'Ajuntament o els grans esdeveniments.

El nostre objectiu per a les pròximes eleccions és governar a l'Alcúdia per posar en marxa
polítiques que posen en el centre a les persones. Volem governar per a tots i totes prioritzant
la participació ciutadana, la transparència i la solidaritat.

Davant els dos gran partits teniu una alternativa de vot, que creu en la igualtat i en la
justícia, una veu valenciana i de progrés que creu en el diàleg i en les persones.   

Perquè l'Alcúdia és el nostre compromís.

mailto:compromisalcudia@gmail.com


EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PLENA INTEGRACIÓ SOCIAL 

1- Defensar el manteniment de la gestió pública en els serveis socials front a la nova llei
d'administració local. La gestió pública és la que millor garanteix els principis d’igualtat i
justícia social.

2- Exigir el compliment de la Llei de Dependència. L’Ajuntament posarà els mitjans al seu
abast: assessorament, tramitació de documents, suport jurídic, etc., així com demanarà la
retroactivitat dels serveis no prestats des del moment de la concessió de la condició de persona
dependent.

 
3- Dinamització del Consell de Benestar Social possibilitant la màxima participació dels

professionals i de les associacions i entitats relacionades amb els Serveis Socials.  
- Suport als grups i moviments socials del sector: convenis de col·laboració en programes,

subvenció d’activitats, formes estables de finançament i ajuda pública, etc.

4- Priotitzar la dotació dels recursos humans necessaris, amb la creació d'una plaça de
treballador/a social per atendre la creixent demanda de serveis i programes socials, per tal
de: reforçar la coordinació dels serveis socials, potenciar la realització de programes
integradors i actuar com a agent mediador per a la igualtat i la integració.

5 - Elaboració de programes per a l’atenció, prevenció, promoció i inserció social de
col·lectius en situació de marginació o risc social.

6- Protecció a les famílies amb necessitats especials: famílies amb majors a casa,
menors amb dificultats, menors en acolliment, malalts, persones amb reinserció, famílies
nombroses, menjar a casa etc.

- Prestar ajuda de tot tipus a les famílies necessitades de la població amb la finalitat
d’aconseguir la seua integració en el món laboral i social de la localitat.

- Protecció a la desocupació mantenint les bonificacions en serveis municipals. 
- Prestar ajuda en situacions de desdonament, pobresa energètica, tractaments sanitaris...
- Elaborar i dur a terme un pla d’intervenció a mitjà - llarg termini per a la integració dels

habitants amb risc d’exclusió en la vida social de L’Alcúdia.

7 - Davant les situacions de dificultat econòmica , l'Ajuntament garantirà els
subministraments bàsics de llum i aigua a totes les famílies que no puguen pagar-los,
previ informe dels serveis socials. Igualment farà totes les gestions i esforços necessaris per a
que cap família es quede sense casa per dificultats econòmiques.

8- Crear la figura de l’Agent Mediador per a la Igualtat i la Integració , amb l’objectiu de
reforçar l’itinerari d’integració dels nouvinguts en la vida local i amb capacitat per a intervindre,
solucionant i desactivant la possibilitat de l’aparició de contenciosos, especialment en l’espai
veïnal i educatiu. 

9 - Difondre entre la població el Reglament de Cerimònies Civils, aprovat aquesta
legislatura, per possibilitar la realització d'acollides ciutadanes, el matrimonis o acomiadaments
civils. 

10- Compliment de la normativa vigent en matèria de percentatge de reserva de llocs de
treball en l’ocupació pública destinats a persones amb discapacitats. Aquest percentatge
haurà d’aplicar-se en primer lloc pel propi Ajuntament.

- Sensibilitzar a les empreses de L’Alcúdia cap a la reserva d'aquest percentatge de
places per a persones amb dificultats físiques o psíquiques.



- Treballar des d'Ajuntament amb les associacions implicades per aconseguir per a l'Alcúdia
un Taller Ocupacional per a persones discapacitades que podria funcionar igualment
com a Centre de Dia.

11- Establiment de criteris objectius i equànimes en la concessió d'ajudes regulars a
persones amb necessitats especials.

12- Les situacions de desigualtat econòmica o social dels veïns i veïnes de l'Alcúdia,
han de ser tractades de manera prioritària i l'Ajuntament destinarà a pal·liar aquesta
desigualtat tots els recursos necessaris, essent prioritària aquesta actuació per damunt
d'altres consideracions o esdeveniments. La mateixa prioritat tindrà l'educació.

13- Recolzament decidit de l'Ajuntament, tant de suport institucional, com de mitjans
materials i subvencions, a totes les entitats de l'Alcúdia de caràcter social que presten els
seus serveis sense ànim de lucre, com és el cas de Senad, Abraç, Creu Roja, Som Visibles,
Banc d'Aliments, Cáritas, Amel, Gent del Poble, Associació contra el Càncer...

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UNA SANITAT PÚBLICA I UN
CONSUM RESPONSABLE

1 - Defensa del model de sanitat pública. Defensa de les infrastructures sanitàries
públiques, com elements fonamentals per a garantir la gratuïtat, equitat i solidaritat en la
prestació de salut, apostant pel manteniment d’una titolaritat pública de les institucions, amb
personal i serveis propis organitzats i gestionats per les administracions. En aquest sentit la
gestió de l’Hospital de la Ribera i de l’àrea d’atenció primària de la Ribera haurien de
revertir-se al sistema públic.

2- Exigir la participació dels ajuntaments, sindicats i usuaris de la sanitat pública en la
gestió de l’Hospital de la Ribera.

3 - Efectuar un seguiment continu des de l’Ajuntament dels problemes de salut de la
població i el funcionament del centre de salut en coordinació amb els serveis de salut..
L’Ajuntament ha de ser un portaveu dels problemes de salut dels ciutadans i ciutadanes davant
el sistema públic de salut.

4 - Realització d’activitats dirigides a la promoció de la salut: educació sobre formes de
vida sanes, educació sexual, política de nutrició i obesitat, alimentació saludable, foment de
l’exercici físic, programes de rehabilitació per a drogoaddictes, salut bucodental –exigint la seua
cobertura pública -, etc.

5- Efectuar campanyes sobre l’atenció a la primera infància i d'informació de medicina
preventiva, incloent  la detecció de càncer genital i de mama en la dona i de pròstata en
l’home; primant als sectors de la població més desfavorits.

6 - Dinamització de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. La seua missió es
basarà tant en la informació i canalització de denúncies com en la sensibilització i educació
dels consumidors i consumidores.

7- Recuperar l’ ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil en el moment que la
legislació general ho permeta.



EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL COMERÇ LOCAL

1- Col·laboració i recolzament a l’associació de comerciants, l'Alcúdia Qualitat, que
serà l’interlocutora de l’Ajuntament per a temes de consum i de comerç local.

- Potenciar el comerç local mitjançant campanyes i diverses mesures en col·laboració amb
els propis comerciants del nostre poble a través de la seua pròpia associació.

2- Promoure l'adquisició de productes valencians així com la compra en establiments
locals:

- Promocionar el consum dels nostres productes agraris: Cal promoure els productes i les
iniciatives locals que eviten intermediaris i milloren la confiança entre els llaurador i llauradores i
els consumidors i consumidores. 

3 - Oposar-se a la implantació al nostre municipi de grans superfícies comercials pel
que suposen de pèrdua del nostre comerç local i tradicional . Els projectes, en aquest
sentit, que arriben a l’Ajuntament hauran de ser consultats amb l’associació de comerciants.

4- Elaborar un Pla de Revitalització i Dinamització del centre històric de l’Alcúdia  en
col·laboració amb els veïns i veïnes i amb els comerciants de la zona. L'esmentat Pla, que
tindrà com a objectiu impulsar i dinamitzar el centre urbà per tal que recupere un paper central
en la nostra població, comptarà amb la dotació pressupostària suficient per a la seua
realització. Hauria de contindre entre altres aspectes: 
- Campanya amb participació ciutadana.
- Enquesta participativa demanant opinions i suggeriments. 
- Activitats culturals i d’animació de carrer que apropen la població a la zona.
- Activitats de foment del consum.
- Accessibilitat i mobiliari
- Formació i cursos per a comerciants.
- Fomentar l'ocupació dels habitatges del casc antic.
- Elaboració d’un Pla de Rehabilitació d’edificis.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA DONA

1- Fer el seguiment del  Pla d’Igualtat de la Dona, posant en pràctica tots els aspectes
contemplats i renovar-lo de forma continua perquè que afavorisca la participació,
promoga la igualtat efectiva i previnga contra la violència de gènere.

2- Dinamitzar el  Consell Municipal de la Dona, com a òrgan de participació de les dones a
l’Ajuntament de l’Alcúdia per a que faça una programació d’activitats al llarg de l’any i no sols
en dates assenyalades.

3- Oferir a les dones programes específics que donen resposta a problemàtiques concretes
que venen donades, generalment, per situacions d’abandonament, separació, divorci o mort del
cònjuge i que solen comportar la presència de carregues familiars no compartides. Aquests
programes hauran d’abordar, entre d’altres, els següents aspectes: assessorament jurídic,
suport psicològic, ajudes a domicili, tramitació d’ajudes, formació per a l’ocupació, etc. 

 4- Lluitar per la eradicació de la violència contra les dones. Elaboració de programes
integrals contra els maltractaments, implicant a les àrees municipals amb competències en
aquest tema: serveis socials, dona, salut, policia local, etc. Realització de campanyes de
conscienciació ciutadana sobre aquest problema, especialment als joves.
- Prestar una assessoria psíquica i jurídica a les dones maltractades.



5 - Implementar el Pla municipal contra la violència de gènere, a partir de l’estudi i
avaluació de la situació i necessitats reals i en coordinació amb les altres administracions
implicades. Dins aquest pla s’inclourà la prevenció i educació.

6- Prioritzar polítiques dirigides a previndre la violència de gènere, amb un pla específic
per a l'alumnat dels últims cursos de Primària i especialment d'ESO dels distints centres
escolars, amb la realització de tallers i altres activitats.

7 - Fomentar una cultura basada en la igualtat entre els sexes. Apostar per la
responsabilitat compartida en l’àmbit familiar i domèstic.
- Implicar el conjunt de la ciutadania en l’objectiu perseguit, la igualtat entre tots i totes. La

participació social com a element bàsic en el desenvolupament de polítiques d’igualtat.
- Fomentar, mitjançant campanyes institucionals, el canvi de valors per afavorir el repartiment

del treball domèstic i la corresponsabilitat en l’educació dels fills i filles, iniciant campanyes i
cursos dirigits als pares i a les mares. Combatre els missatges de caràcter sexista.

8- No existirà discriminació per raó del sexe en l'accés de qualsevol persona a llocs de
treball dependents de l'Ajuntament.

9 - Prioritzar les actuacions municipals en el camp de la formació i ocupació per a la
inserció laboral i professional de la dona.

10- Suport i col·laboració amb les associacions de dones de l'Alcúdia, Ames de Casa
Tyrius i Associació Democràtica de la Dona.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA GENT MAJOR

1 - Garantir la participació dels majors, a través dels seus propis representants en la
vida municipal, especialment en aquells temes que els afecten. Establir mecanismes per
a possibilitar aquesta participació.

2 - Involucrar la gent major en diverses activitats organitzades i gestionades per ells
mateixos, així com la realització d'activitats de voluntariat cultural intergeneracional.

3- Treballar per aconseguir que el Centre de dia funcione també com una Residència de 24
hores, com ja existeix en altres pobles de la comarca.  

4- Convertir la Llar del Jubilat en un centre d'activitats culturals, recreatives i artístiques
gestionades per ells mateixos. S'organitzarien periòdicament tertúlies, meses rodones,
conferències, etc. sobre temes del seu interès.

5- Organització de tallers i cursos dirigits als majors en base a les seues preferències i
interessos.

- Activitats de temps lliure, tals com excursions, visites culturals i de relació amb la natura.
- Classes de gimnàstica específiques per a la gent major.
- Foment de les les activitats intergeneracionals.

6 - Promoure l’associacionisme entre els majors. Recolzament i col·laboració amb les
associacions de jubilats i pensionistes, i de gent major de l'Alcúdia.

7-  Promoure la rehabilitació i adaptació dels habitatges dels majors amb rendes baixes ,
eliminant les barreres arquitectòniques dins i fora dels mateixos. Supressió de la taxa i
establiment d'ajudes econòmiques per aquesta finalitat amb la creació d'una partida
corresponent al pressupost amb aquesta finalitat 



 8- Mantindre les bonificacions en les taxes i impostos dels serveis bàsics als majors
amb rendes baixes.

- Bonificacions dels actes esportius, lúdics o culturals organitzats o patrocinats per
l’Ajuntament per a pensionistes amb pocs recursos.

10- Recolzar el Servei de Tele-assistència, en col·laboració amb altres organismes, a
totes aquelles persones majors o discapacitades que viuen soles i que pel seu estat físic
no puguen moure’s o desplaçar-se fóra del seu domicili.

EL NOSTRE COMPROMÍS COMPROMÍS AMB ELS JOVES

1 - Dotar a l’Àgora Jove d’una programació estable d’activitats amb l’objectiu d’oferir
una alternativa d’oci i socialització als joves del nostre poble.  Dins aquesta programació
s’hauran de contemplar la realització, en principi, d’activitats els caps de setmana o coincidint
amb els períodes festius.

- Especial consideració es prestarà als nostres adolescents amb edat compreses entres
els 14 i els 18 anys per als que programaran alguns dies, funcionant l’Àgora Jove com a
discoteca o centre d’activitats sense alcohol.

- Especial atenció es posarà al control dels decibels en l'interior de l'Àgora. 

2- Creació de l’Assemblea de la Joventut com a òrgan de participació i proposta sobre
la política juvenil municipal. Aquest organisme participatiu s'encarregaria d’assessorar,
planificar i recolzar activitats dirigides als joves. 

3- Recuperar l'Oficina d'Informació Juvenil. 
- Fomentar i difondre a través de l'Oficina d'Informació Juvenil activitats de temps lliure

per a joves: Camps de treball, intercanvis, viatges a l'estranger, campaments, excursionisme,
etc.

- Fomentar la realització d'activitats culturals, artístiques, esportives, musicals i
recreatives dirigides al joves.

- Foment de l’associacionisme juvenil.

4- Manteniment de les ajudes per al transport als joves estudiants i universitaris 

5- En la política de lluita contra la desocupació juvenil tindran un lloc rellevant els següents
aspectes que es tracten en els apartats d'educació i treball:      

- Exigir la implantació immediata dels Cicle Formatius ja aprovats per a  l'Alcúdia.  
- Foment de l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de

Formació per a l'Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves. 
- Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.

6- Subvencionar als joves autònoms, establerts a l’Alcúdia, la Seguritat Social del regim
d’autònoms durant el primer any, com una ajuda a la seua instal·lació i posta en marxa.

7- Promoure entre la joventut els valors de la solidaritat, la tolerància, el pacifisme i la no
violència, la participació democràtica, la igualtat entre els sexes i el respecte al medi ambient, 

EL NOSTRE COMPROMÍS COMPROMÍS AMB LA PAU I LA
SOLIDARITAT

1 -  Col·laborar amb la mobilització social i l’associacionisme en torn a objectius
solidaris i de defensa de la pau.



2 - Destinar de manera efectiva un 0'7%, dels pressuposts municipals a la cooperació
internacional, com una manera de contribuir a la igualtat entre els pobles del món; fent sempre
explícit que, a més a més, són necessaris canvis estructurals cap a un nou ordre econòmic
internacional més just i solidari.

- La major part d'aquesta quantitat es destinarà a projectes de cooperació dels que s'informarà
puntualment a la població. Una part, no superior al 10% del total, es podrà dedicar a la
realització d'activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

- S'establiran uns criteris per al finançament d'aquestes projectes.  

3- L’Ajuntament fomentarà, a través de diversos mitjans el comerç just i responsable,
entre altres convidant a les ONGs de comerç just a participar amb un estand en la Fira
Gastronòmica amb productes de comerç just.

4 - Fomentar una cultura basada en els valors d'igualtat, solidaritat, democràcia,
tolerància, etc. que mostre els avantatges de la multiculturalitat i la interculturalitat. La política
cultural ha de ser, a l’igual que l’educativa, un instrument per a la superació del racisme, la
xenofòbia o la simple ignorància de la riquesa i complexitat cultural existent en el món.

5- Recolzament al poble sahrauí i al seu dret d’autodeterminació. Recolzament i
col·laboració amb les entitats de solidaritat amb el poble sahrauí.

  6- L’Ajuntament promourà la col·laboració amb les Organitzacions No Governamentals
(ONG) tant a nivell intern, per mitjà d’acords i convenis, com a nivell extern, informant a la
població de les distintes organitzacions existents i animant a la seua afiliació. Anualment i
coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, s'organitzarà un acte dins de la
campanya de "Pobresa Zero". 

7- Memòria històrica: Retirada de les plaques del franquisme de l'Institut de la Vivenda, en
compliment d'un acord plenari, adoptat en l'anterior legislatura.

Respecte als nouvinguts:

1- Promoure i defensar la integració, en pla d'igualtat, dels nouvinguts , amb mesures
que garantisquen l'accés a l'escolarització, a la sanitat, a les prestacions socials i l’habitatge.
Cal promoure mecanismes de participació d'aquests col·lectius i lluitar especialment contra
qualsevol brot de racisme i xenofòbia.

- Igualment caldrà l'accés a la llengua i cultura pròpies, amb l'organització de cursos de
llengua i cultura dirigits a la població adulta nouvinguda.

2 - Elaborar un Pla Municipal per la Igualtat i la Integració dels nouvinguts , a partir de
l’estudi i avaluació de la situació i necessitats reals i en coordinació, en la mesura del possible,
amb les altres administracions implicades. 

- Posar en marxa trobades destinades als països amb immigrants a l'Alcúdia, per tal de
donar a conèixer els valors i la cultura d'aquests països entre els veïns del nostre poble.  

- Establir mesures per afavorir la integració del nouvinguts en els Consells Sectorials
municipals i associacions del nostre poble.

- Crear la figura de l’Agent Mediador per a la Igualtat, la Integració i altres conflictes
socials.



EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UNA EDUCACIÓ PÚBLICA,
VALENCIANA I DE QUALITAT

1- Defensa del sistema públic de l’ensenyament, de qualitat i en valencià . Per a
Compromís per l’Alcúdia, la millor manera de garantir l’exercici del dret a l’educació, passa per
defensar un sistema públic d’ensenyament que, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat,
estiga al servei de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics.

- Cal revertir les retallades i reformes efectuades aquests anys pel Govern del Partit
Popular i que de manera tan negativa han afectat a l'escola pública. Les ràtios d'alumnes per
aula han de tornar a les que hi havia anteriorment, amb un màxim de 20 alumnes en infantil de
3 anys, 25 en la resta d'Infantil i Primària i 30 en Secundària davant els 30 alumnes fixats
actualment en Infantil i Primària o 36 en Secundària.

- Aquesta reversió ha de tindre el seu reflex en la recuperació del professorat suprimit
aquests cursos, -especialment el professor tutor suprimit en el Col·legi Heretats- i en les
beques de menjador i de transport. Igualment en la recuperació de les ajudes per a llibres de
text i material escolar. 

2- Exigir la implantació dels Cicles Formatius en l'Institut d'Ensenyament Secundari.
En l'actualitat no hi ha possibilitat de realitzar cap Cicle Formatiu a la nostra localitat, havent de
desplaçar-se a altres poblacions els joves que volen cursar aquesta opció. De fet l'Alcúdia
sembla que siga l'única localitat superior als 10.000 habitants que no disposa d'aquesta
alternativa. 

3 - Exigir la construcció d’un nou centre d’Educació Primària en el sòl reservat per
aquesta finalitat junt a l'Escola Infantil de 0 a 3 anys. L'augment de la població escolar els
últims anys està portant a una saturació de les aules, amb moltes classes al límit o superant les
ràtios recomanades. En aquest moment hi ha 2 barracons i 6 aules duplicades a l'Alcúdia per
l'excessiu nombre d'alumnes. S'ha de recuperar el número d'alumnes per aula previ a les
retallades amb un màxim de 20 alumnes en infantil de 3 anys, 25 en la resta d'Infantil i Primària
i 30 en Secundària davant els 30 alumnes fixats actualment en Infantil i Primària o 36 en
Secundària.

4 - Exigir a la Conselleria d’Educació la dotació de mitjans materials i humans a les
escoles per tal d’atendre adequadament a l’alumnat nouvingut, de compensatòria educativa i
en general a totes les necessitats educatives. 

- Cal exigir igualment a la Conselleria el pagament puntual  de les beques i ajudes, com
les del menjador, així com les despeses de funcionament dels menjadors escolars i dels
centres.

5 - Defensa del model actual de gestió pública de l'Escola Municipal Infantil de 0 a 3
anys. Manteniment i ampliació de les actuals bonificacions en funció de la renta , per tal
de facilitar l'accés a aquesta etapa educativa a les famílies amb pocs recursos. 

6 - Exigir una Xarxa d'Escoles Públiques i Gratuïtes de 0 a 3 anys a la Generalitat
Valenciana, on s'integrarien les actuals escoletes municipals. Creació de més places per a
menors de 3 anys per tal de cobrir el 100% de la demanda d’aquest cicle educatiu i que
garantisquen un nivell pedagògic adequat.

7- Dinamitzar el Consell Municipal Escolar. Participació del Consell Municipal Escolar en
l’elaboració i seguiment dels pressuposts municipals en matèria educativa.

8 - Elaborar un pla d'integració de menors amb problemes amb seguiment dels casos
que es produïsquen i l'aplicació del programa d'actuació contra l'absentisme.



- Potenciar el Centre Obert (Ludoteca) com espai educatiu i de socialització.
Funcionament durant tot el curs d'octubre a juny.

9- Programació d’activitats continuada per a l’Espai Jove.

10- Elaborar ofertes educatives diverses dirigides a la població d'adults de manera que
es complemente l'ensenyament reglat de l'Escola Permanent d'Adults (EPA), concebent
l'educació d'aquest sector com a formació continua.

- Promoció de cursos i tallers intergeneracionals.
- Organització, en col·laboració amb les escoles, de conferències, cursos, debats i

altres activitats dirigides als pares i mares sobre temes educatius i de formació.
- Organització igualment de campanyes informatives i de sensibilització dirigides a la

població infantil i jove sobre temes diversos: drogodependències, ecologia, educació vial,
salut, consum...

- Desenvolupament de models d’educació no sexista amb l'objectiu d'eliminar les pràctiques
de violència de gènere. 

- Promoció de campanyes de sensibilització i educació ambiental.  

1 1 - Manteniment de actuals Beques de Música i ampliació a altres modalitats
artístiques i culturals.

12- Facilitar l'accés a Internet de la població. Per a això cal:
- Preveure un mapa suficient de punts públics d’accés a Internet.
- Augmentar la dotació d’ordinadors amb connexió a Internet en distints edificis

municipals per facilitar l’accés de la població a les noves tecnologies . Creació de punts
públics de connexió a Internet fora de la biblioteca.

13- Recolzament dels Banc de Llibres de les escoles, d'acord amb allò acordat, per part
de l'Ajuntament i la comunitat escolar.

- Posta en marxa el pròxim curs del Banc de Llibres per als alumnes de Secundària
dels centres de l'Alcúdia, en coordinació amb els professors i AMPAs corresponents. 

14- Avaluar, a través del Consell Municipal d'Educació, la rendibilitat del lliurament
d'ordinadors als alumnes de 5é de primària. Cal valorar quina és la manera més eficient de
contribuir a la formació en informàtica i les necessitats dels alumnes. Estudiar la posta en
marxa o viabilitat, d'un Banc de tablets/portàtils en les escoles de l'Alcúdia . De manera
similar al Banc de Llibres s'estudiarà posar en marxa, d'acord amb la comunitat educativa, un
banc de tablets/portàtils per a que de manera gradual s'equipe a les diverses classes d'aquest
material. De la mateixa manera que els bancs de llibres, aquestes tablets serien propietat de
les escoles. En tot cas la decisió serà presa pel conjunt de la comunitat educativa.

15- Recolzament al Congrés d'Educació, amb la introducció d'una enquesta entre els
participants que proposaran els temes a debatre en el congrés.

16- - Prestar una atenció especial a la programació d'activitats culturals dirigides
específicament als xiquets, xiquetes i joves, diversificant l’oferta cultural i lúdica.

- Recuperar la projecció de cine infantil destinat als nostres infants,  com una part del
seu oci i educació.

- Cinema escolar en valencià. De la mateixa manera que es fa amb el teatre, projecció de
pel·lícules en valencià a través del programa d'Escola Valenciana, Cinema a l'Escola. 

17- Exigir a la Conselleria la retirada i substitució de la coberta de fibrociment del 
porxe del Col·legi Públic Les Comes a l'igual que altra coberta del Col·legi Batallar el més 
prompte possible.



18- Donar solució, d'acord amb la comunitat educativa, a l'accés dels dies de pluja, dins
del Col·legi Heretats als edificis de Primària i Infantil, que hui en dia presenta dificultats.

- Aportar solucions, amb els centres educatius i les AMPA de les escoles per a resoldre de
la manera més convenient i eficient el problema de les altes temperatures en les aules,
col·laborant l'Ajuntament en la seua implantació.

19 - Col·laboració i recolzament amb les AMPA del col·legis de l'Alcúdia : Heretats,
Batallar, Les Comes, Sant Andreu i Els Évols.

20- Potenciar, amb l'acord i consens amb els distints sectors implicats, la participació
de pares i mares, professors, equip directiu i Filharmònica en el Centre Professional de
Música.  

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN ESPORT PER TOTHOM

1 - Potenciar el Consell Municipal d'Esports per a poder planificar de manera
participativa l'esport al nostre poble en tots els àmbits.

2 - Les subvencions a les entitats esportives es faran amb el sistema consensuat
durant aquesta legislatura, que conté criteris objectius i transparents. Els canvis que es
puguen efectuar ho seran en funció de la pràctica esportiva i consensuades pels distints clubs,
a través del Consell d'Esports. Aquestes subvencions han de ser sempre prioritàries a
qualsevol altra manifestació esportiva. La distribució anual de la subvenció ho serà en
funció de les necessitats de cada club. No obstant, de manera general, el 50% d’aquesta
subvenció hauria de fer-se efectiva en el primer semestre de cada any. El restant 50% abans
de la finalització del mateix. L'Ajuntament es posarà al dia amb el pagament de les
subvencions, que actualment queden endarrerides.

3- Promoció i recolzament de tots els esports, afavorint la diversificació esportiva. Pel
que fa als actuals torneigs i esdeveniments esportius, l'Ajuntament continuarà prestant tot el
recolzament necessari, material per una part, amb les instal·lacions i persones adients i
econòmic, dins de la disponibilitat pressupostària i la distribució entre les diverses
manifestacions esportives.

4- Adequació i aprofitament de la superfície central del velòdrom. Efectuar un estudi, en
el Consell d'Esports per a decidir quina és la utilitat esportiva que se li dona a aquest espai, hui
en dia no utilitzat.

5- Remodelació/Ampliació de les dutxes del camp de futbol. 
- Dutxes per a dones en el camp de futbol. Actualment no hi ha unes dutxes específiques

per a les dones en el camp de futbol. Caldria efectuar una separació adequada en les
actualment existents, que pogueren ser utilitzades indistintament segons l'activitat esportiva,
però que possibilitara així mateix el seu ús per dones.

- Igualment s'efectuaria un estudi sobre les necessitats actuals de les distintes categories i
modalitats esportives, amb l'ampliació de les dutxes actuals com a conclusió d'aquest estudi.

6.- Promoció dels esports autòctons, en especial la pilota valenciana , facilitant la seua
pràctica en alguna instal·lació o carrer adequat. Manteniment i potenciació del Trofeu Bausset
de raspall a les festes. En aquest sentit s'estudiaria l'habilitació d'alguna instal·lació per tal de
promocionar aquest esport en la nostra població.

7 - Utilització de les instal·lacions esportives dels centres escolars fora de les hores
lectives, amb responsabilitat adequada, per part dels clubs esportius o de les Escoles



Municipals d'Esports en activitats dirigides als xiquets i xiquetes i d’acord amb els propis
centres. 

8- Posar a disposició dels esportistes del nostre poble, d’un Servei d’Assessorament
Mèdic, que, entre altres actuacions, impartira xerrades i formació als esportistes del nostre
poble.   

9 - Potenciar l'esport escolar en col·laboració amb els centres educatius del poble i
especialment amb el professorat d’Educació Física dels mateixos, amb plantejaments
professionals  i educatius que eviten la violència. 

10- Efectuar un estudi de remodelació del pavelló cobert, en col·laboració amb els
clubs que l'utilitzen per tal d'evitar les possibles interferències que es produïsquen entre les
distintes pistes.

11- Protegir les instal·lacions esportives com la pista d'atletisme del deteriorament que
puga rebre per la pràctica d'altres esports. En aquest sentit es posaran en pràctica
procediments per evitar aquest deteriorament. 

- Igualment l'accés a les instal·lacions esportives estarà controlat pels encarregats de
les mateixes, amb les normes  que s'acorden en el Consell d'Esports per evitar interferències i
problemes.

12- Elaborar un estudi sobre el cost que suposaria l'homologació de la piscina coberta
per a la celebració de proves federades. En funció de l'estudi l'Ajuntament decidiria sobre la
realització de les obres necessàries. De la mateixa manera es dotaria de grades apilables a les
instal·lacions de la piscina coberta.

13- Ajudar mitjançant subvencions als esportistes del nostre poble, especialment als
més menuts, que per motius econòmics no poden fer front a les quotes i despeses  dels
clubs en la seua activitat esportiva. Igualment creació d'una línia d'ajudes econòmiques per
a esportistes d'elit, o d'alt nivell, que no reben altres subvencions o aquestes siguen
insuficient.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UNA CULTURA POPULAR,
OBERTA I VALENCIANA

1 - Creació del Consell Municipal de Cultura amb representants d'associacions i
persones interessades en el món de la cultura, junt a tècnics i Ajuntament. Aquest seria
un organisme dinamitzador, participatiu i de gestió dels recursos municipals. Establiria un Pla
d’Acció Cultural replegant les opinions diverses de les persones interessades, efectuant
enquestes per conèixer l’opinió dels diversos sectors socials. 

- Elaboració del Pla d’Acció Cultural per satisfer els drets culturals de la ciutadania i
definir un model cultural local: serà participatiu i concretarà les línies estratègiques i les
accions amb els seus recursos infraestructurals, d’equipaments i serveis. 

2- Diversificar l'oferta cultural tant pel que fa a les diverses manifestacions com a les edats
a les que aquestes van dirigides.  

- Oferir una programació diversificada de cine, amb la possible creació d'un cinefòrum.
Cinema per a totes les edats. Una part important de les pel·lícules projectades hauran de ser-
ho en valencià. Posar en marxa el Cinema d'Estiu en llocs a l'aire lliure, a ser possible en el
nucli històric com la Plaça Cervantes o la Plaça del País Valencià.

- Recuperació i foment de tradicions, costums i senyes d'identitat dins una promoció de
la cultura autòctona. 



- Promoció i recolzament de la música i dels músics locals, que ocuparan un lloc central
en la programació musical de l’Ajuntament.

- Elaborar una programació de l’Àgora Jove, amb l’objectiu d’oferir una alternativa d’oci i
socialització als joves del nostre poble. Dins aquesta programació s’haurà de contemplar la
realització d’activitats els caps de setmana o coincidint amb els períodes festius.

- Organització anual d'un festival de rock, amb participació dels grups de rock de
l'Alcúdia.

3- Diversificació de l'oferta cultural i lúdica en les distintes zones del poble.  Els actes
culturals i artístics, han de realitzar-se en diferents zones del poble, de manera que l'oferta
cultural no es concentre sempre en la mateixa zona. D'aquesta manera s'han d'aprofitar els
distints elements com parcs, places, etc. existents en el poble.

4 - Promoure la solidaritat i el coneixement d’altres cultures  (música, cine, literatura,
cultura oral, art, etc.) amb especial atenció a aquelles més pròximes al nostre poble i que
conviuen amb nosaltres com les procedents d’altres cultures de l’Estat Espanyol o estrangeres.
Utilització dels mitjans de la cultura per aquesta finalitat amb la participació dels propis
implicats.

5 - Recuperació i foment de tradicions, costums i elements d'identitat dins una
promoció de la cultura autòctona

- Donar un sentit més popular, cultural i participatiu a les festes de la nostra localitat,
de manera que es puga compatibilitzar el sentit lúdic propi de les festes amb manifestacions
culturals i artístiques de qualitat.

- Mantindre el concert de rock en festes, fent-lo coincidir amb divendres o dissabtes, per
tal d'afavorir l'assistència.

6 - Creació d'una Comissió de Festes, sempre que no hi haja festers, integrada per les
distintes entitats amb relació directa o indirecta amb les mateixes. Aquesta comissió es reunirà
en el segon trimestre de l'any, de manera que puga programar amb suficient antelació les
festes patronals. 

- Establir mecanismes de participació per a que els veïns i veïnes puguen donar la seua
opinió o manifestar les seues preferències o suggeriments respecte al programa de festes.

7 - Protecció, catalogació i difusió del Patrimoni històric, bibliogràfic i documental,
artístic i cultural del nostre poble amb la recuperació, conservació i restauració del mateix. 

- Actuació, des de la Comissió de Patrimoni, sobre aquells edificis catalogats que es
troben deteriorats o en deficients condicions, segons l'estudi efectuat fa alguns anys. Es
tracta d'evitar que edificis protegits que formen part del nostre patrimoni urbanístic es deterioren
de manera irreversible.

- Creació de nous itineraris culturals i mediambientals a nivell de poble i comarca i difusió
dels itineraris que ja existeixen.

  - Elaboració d'un registre en el que es catalogue i documente la totalitat del
patrimoni cultura i artístic de l'Alcúdia.

8- Recolzar decididament els diversos grups culturals i musicals del poble  i la comarca
que acompleixen un paper fonamental en la nostra vida cultural. En especial del Grup de
Dansa l'Alcúdia, El Bolero, Els Negrets, Els Dimonis Enroscats, La Colla la Rosca, Bloc
Jaume I, Coral Nova Creació i Falla Tirant lo Blanc. 

- Recolzament decidit a la Banda de Música la Filharmònica Alcudiana amb el conveni
de col·laboració anual de l'Ajuntament amb la Banda i la Escola de Música.



9 - Dinamització de la Biblioteca Municipal, amb un programa de foment i animació
lectora, organitzant activitats al seu voltant: conferències, tertúlies, revistes, presentació de
llibres, etc. al llarg de tot l'any.

- Potenciació de la Biblioteca Infantil, amb activitats d'animació i foment lector al llarg de
tot l'any.

- Creació d'un fons musical, documental i cinematogràfic de contingut cultural i divulgatiu a la
Biblioteca.

- Estudiar la creació d'una plaça de Tècnic de Biblioteca com a responsable del
programa de foment i animació lectora i per poder cobrir l’horari de biblioteca, que ha de
ser suficientment ampli.  

10- Organització de cursos i tallers dins una programació continua i distribuïda al
llarg de l'any. Aquests tallers s'organitzarien en funció de la preferència dels diferents sectors
de la població i abastarien diferents activitats: cine, fotografia, teatre, literatura, artesania,
tradicions, gastronomia, etc.

1 1 - No s'introduirà, ni s'informarà favorablement des de l'Ajuntament, a cap
espectacle que supose maltractament dels animals. 

12- Rehabilitació, restauració i conservació preventiva dels bens culturals i artístics
del nostre poble. Actuant de manera urgent en aquells que presenten un estat de
deteriorament avançat, a fi d'evitar danys irreversibles al nostre legat.

- Restauració i conservació de l'Aqüeducte de la sènia de Santa Bàrbara, la Mota,
catalogat com element amb protecció integral en el Pla General d'Ordenació Urbana de
l'Alcúdia, davant el deteriorament que presenta. Es restauraran els morters desapareguts i
s'aplicarà un tractament fungicida per eliminar els fongs i plantes existents. Igualment
s'adequarà l'entorn i es col·locarà en les immediacions un panel o cartell explicatiu.

- Preservar les ruïnes del Convent que presenten signes de deteriorament greus.
L'Ajuntament buscarà els mitjans i subvencions necessàries per tal de restaurar i millorar
aquest monument. A més les plantes, fongs i altres elements externs han de ser eliminats.
Conservar i restaurar els murs existents, evitant penjar tot tipus d'elements. L'Ajuntament
buscarà un expert que proposarà actuacions al respecte.

13- Creació del Museu Municipal de l'Alcúdia. l'esmentat museu estaria conformat per
les diverses col·leccions amb els que hui compta l'Alcúdia: instruments musicals, etnològic,
arqueològic... Es posarien en valor tot aquest patrimoni, per a ser visitat tant pels escolars de
l'Alcúdia com per persones adultes dels nostre poble o fora d'ell.

- El museu comptaria amb una divulgació adequada i la seua visita es completaria amb la
realització d'un itinerari històric i artístic del nostre poble. 

1 4 - Creació d'una ruta cultural al nostre poble, posant en valor els principals
elements patrimonials i artístics de l'Alcúdia. Dins aquesta ruta es visitaria el Museu
Municipal, l'Ésglèsia, les ruïnes de l'antic Convent, l'Hort de Manus, restes arquitectònics de la
Plaça del País Valencià, la Sènia de Santa Bàrbara, l'Aqüeducte de Santa Bàrbara i la Casa
de la Cultura; així com distints elements arquitectònics catalogats en el casc antic. Tant la ruta
cultural com el Museu de l'Alcúdia comptaran amb fullets i un audiovisual explicatiu.

15- Col·locació de plaques informatives o fullets explicatius dels personatges que
donen nom als nostres carrers, per tal que els veïns i veïnes coneguen l'obra d' eixe
personatge.

- Col·locació de plaques informatives en els principals monuments del nostre poble.

16- Organitzar, en col·laboració amb els grups de dansa de l'Alcúdia una Trobada
anual de Balladors i Cantadors a l'aire lliure durant la primavera o l'estiu.



17- Posar en marxa del Patronat de l'Entrà per tal de mantenir, de manera consensuada,
els elements tradicionals  com una part del nostre patrimoni immaterial  que mereix ser
conservat i protegit. En dit Patronat participaran els distints grups de l'Alcúdia que formen part
de l'Entrà, així com els grups municipals i aquells tècnics que de manera consensuada es
proposen. Les seues normes i funcionament seran igualment consensuats entre tots els
participants. 

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL VALENCIÀ

1 - La totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de l’Ajuntament estaran
escrites en valencià. Totes les retolacions de senyalització de trànsit o informatives hauran
d'estar en valencià.

2- Determinar el perfil lingüístic en tots els llocs de treball de l’Ajuntament, és a dir, el
nivell de competència lingüística necessària.

- Tots els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament hauran de conèixer la nostra llengua a
nivell oral. Tots els llocs de treball que requerisquen una atenció o contacte directe amb el
públic hauran de tindre un coneixement suficient del valencià per tal de poder atendre
degudament. Aquells llocs de treball que necessiten un domini escrit de la nostra llengua
hauran d’establir-lo en el seu perfil lingüístic.

- Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de
formació per a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

3- Potenciació i difusió de l'Oficina de Normalització del Valencià, dotada dels mitjans
materials i humans necessaris per al compliment de totes les funcions que contempla el
Reglament de Normalització. 

- Aquesta oficina funcionaria igualment com a servei de traducció per als ciutadans i
ciutadanes que ho desitjaren en les seues comunicacions oficials.

4- Incentivar l’ús del valencià en el comerç, en entitats bancàries i d’estalvi, en
organitzacions socioeconòmiques i esportives. Convocar subvencions, concedir
bonificacions i establir acords de col·laboració amb empreses, establiments i associacions
professionals, culturals, festives, esportives i cíviques que fomenten el valencià en les seues
activitats (retolacions, publicitat, impresos, cursos, activitats, etc.)

5- Defensar la creació d'una televisió valenciana pública, plural, de qualitat, en
valencià i sense corrupció.

- Defensar la lliure emissió de la TV3 a tot el territori valencià , oposant-se a la
persecució a la llibertat d’expressió del Govern de la Generalitat Valenciana.

6- Defensar la unitat del valencià amb la resta de varietats de la llengua catalana i que
les decisions sobre la llengua responguen a criteris científics, tenint la Universitat un
paper fonamental.

7- Acordar la utilització del valencià en la publicitat d’activitats on l’Ajuntament
participe com organitzador, patrocinador o col·laborador.

8- Promoció i recolzament de la música i cultura en valencià. 
- En aquest sentit es crearà un premi al millor disc de música en valencià, triat per un

jurat qualificat. 
- Igualment es recolzarà els nostres músics locals.



9- Creació d'un premi de còmic en valencià, amb periodicitat bianual, amb la possibilitat
de la seua publicació, bé per l'Ajuntament o per alguna editorial valenciana. 

 - Convocar un concurs de curts en valencià amb motiu d'algun esdeveniment
determinat.

10- Efectuar campanyes informatives i divulgatives sobre: 
- Canvi de nom en valencià. Es distribuirà una publicació d'onomàstica valenciana.
- Comerç en valencià. Establint una línia d'ajudes per als comerços que retolen el seu

comerç en valencià i que utilitzen aquesta llengua en les seues activitats comercials.
- Utilització del valencià en les notaries com a llengua de redacció dels documents

notarials.

11- Acollida lingüística als nouvinguts, facilitant-los l'accés a la llengua i cultura pròpies,
amb l'organització de cursos de llengua i cultura dirigits a la població adulta nouvinguda.



EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN URBANISME SOSTENIBLE 
I UNA VIVENDA DIGNA I PER A TOTHOM 

1- Elaboració d’un Pla de rehabilitació d’edificis amb un cert número d'anys, especialment
en el nucli històric del nostre poble. Aquest pla que comptarà amb ajudes i bonificacions fiscals
formarà part del Pla de Revitalització del nucli històric.

2- Paralització de noves actuacions urbanístiques. Els excessos d’actuacions urbanístiques
realitzades en passades legislatures, van suposar, no sols un greu problema econòmic per al
nostre ajuntament, en haver previst ingressos per venda de parcel·les que no es van produir,
sinó que en aquests moments hi ha suficient sòl residencial, industrial i de serveis per a cobrir
les necessitats reals dels pròxims anys. En aquest sentit Compromís per l’Alcúdia advocarà per
continuar la política de l'actual legislatura de no desenvolupar nous projectes urbanístics.
Caldrà esperar a que un nou Govern de la Generalitat Valenciana revise les polítiques
urbanístiques desenvolupades aquests anys i marque noves polítiques basades  en necessitats
reals i en la defensa del territori.

3 - Revisió del Pla Urbanístic amb la intenció d'estudiar la possible reclassificació de
sectors urbanitzables a rústics. El Pla de 2002 es va fer en un context de creixement
urbanístic que després s'ha demostrat no responia a la realitat. En aquest pla es contemplen 5
sectors residencials, dels quals, 13 anys després, només s'han executat 2 i amb un percentatge
alt de cases buides i solars sense urbanitzar. Això implica que els propietaris de les parcel·les
dels sectors que encara no s'han urbanitzat, estan pagant una contribució molt elevada en
comparació a la rústica, d'entre 40 i 80 vegades major. Sols el sector 9, situat entre l'Avinguda
Ronda Nord i el terme de Carlet, té una superfície de 275.000 m2. La proposta és estudiar
quins sectors es preveu que no van a urbanitzar-se en els pròxims anys per a reconvertir-los en
rústics, el que suposaria, a més de que els propietaris de les parcel·les pagarien l'IBI de rústica,
d'acord amb l'activitat que estan desenvolupant amb una baixada d'impostos justa, impedir en
el futur possibles operacions especulatives com les que hem vist aquests últims anys en molts
llocs.

4- Les actuacions urbanístiques estaran basades en les necessitats reals de la població i
no en projectes especulatius. Participació i transparència màxima en tot el procés
relacionat amb l'urbanisme. Tots els projectes han de sotmetre's a estudi de la ciutadania, el
que suposa el lliure accés als documents de planejament i execució. L’Ajuntament garantirà
la informació i participació pública, amb la creació de mecanismes de participació real i
informació, canalitzant les propostes i suggeriments que s'aporten.

5 - Creació del Patrimoni Municipal del Sòl, amb les parcel·les municipals resultants dels
diferents plans urbanístics desenvolupats i que hui en dia són propietat de l'Ajuntament. Aquest
patrimoni es destinarà a les finalitats assenyalades legalment, revertint de manera directa o
indirecta, de manera prioritària en la promoció i edificació d’habitatges subjectes a alguns
tipus de protecció pública.

6 - Garantir una gestió eficaç del sòl públic i la realització de polítiques actives
d’habitatge orientades al foment de la vivenda de protecció pública en propietat o lloguer
i a la disminució de costos en el preu final d’habitatge, fent possible el dret
constitucional a una vivenda digna. A aquesta finalitat, amb la utilització de distints
mecanismes, es destinaria el patrimoni municipal de sòl integrat tant per les parcel·les de
propietat municipal com pels ingressos obtinguts per la venda de sòl municipal en els distints
sectors industrials, comercials o residencials.



7 - Elaborar estudis periòdics sobre les necessitats d’aquest tipus d’habitatge , tant en
propietat com de lloguer, dels nostres joves, famílies i en general veïns i veïnes de l’Alcúdia, de
manera que l’oferta s’ajuste de la millor manera possible a la demanda.

8- Promoció de vivenda protegida en règim de lloguer a preus assequibles per als seus
ocupants. D’aquesta manera una part de les vivendes protegides que es construisquen a
l’Alcúdia seran destinades al lloguer.

9- Introduir en les ordenances municipals l’obligació de fer accessibles els habitatges i
edificis públics de nova construcció a les persones majors i amb problemes de mobilitat.

10- Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors, en
les vivendes antigues, amb assessorament tècnic i mesures econòmiques i fiscals, per tal de
millorar l’accessibilitat de persones majors o amb problemes de mobilitat, especialment per a
persones amb dificultats econòmiques. Aprofitar les subvencions d'altres institucions per a la
instal·lació d'ascensors en finques que no en disposen.

11- Conservar, mantindre i ampliar les actuacions realitzades al riu Magre.  Ampliar les
zones enjardinades situades al costat del riu Magre, amb una adequat manteniment, amb
l'objectiu de convertir-lo en un autèntic parc.

12- Elaborar un Pla de Revitalització i Dinamització del centre històric de l’Alcúdia  en
col·laboració amb els veïns i veïnes i amb els comerciants de la zona. L'esmentat Pla, que
tindrà com objectiu impulsar i dinamitzar el centre urbà per tal que recupere un paper central en
la nostra població, comptarà amb la dotació pressupostària suficient per a la seua realització.
Hauria de contindre entre altres aspectes: 
- Campanya amb participació ciutadana.
- Enquesta participativa demanant opinions i suggeriments. 
- Activitats culturals i d’animació de carrer que apropen la població a la zona.
- Activitats de foment del consum.
- Accessibilitat i mobiliari
- Formació i cursos per a comerciants.
- Fomentar l'ocupació dels habitatges del casc antic.
- Elaboració d’un Pla de Rehabilitació d’edificis.

13- Propiciar l’ús temporal dels solars sense edificar en les zones residencials del nostre
poble per a la realització de distintes activitats esportives o lúdiques, arribant a acords amb els
propietaris d’aquests solars per a cessió d’aquest ús temporal. S’elaboraria un cens de solars
sense edificar, garantint en tot cas el seu tancament i manteniment en condicions de salubritat. 

14- Pas de vianants i bicicletes en la travessia de la CV-50 entre l'Institut i el Camí dels
Burros. L'Ajuntament haurà de tornar a demanar el pas de vianants junta la redona de l'Institut.
Si la Conselleria corresponent continua negant aquest pas, l'Ajuntament estudiarà la
urbanització dels 20 metres de vorera que són necessaris per a la instal·lació del pas de
vianants.
- Reiterar la petició al Servei de Carreteres de la Generalitat la necessitat d'instal·lar un pas
elevat o ressalt abans de la redona d'eixida del nucli urbà de l'Alcúdia cap a Carlet en
l'Avinguda de Carlet, donada la perillositat i els accidents registrats en aquest punt.

15- Establir els futurs usos de la Casa de la Solera, seu de l'antiga biblioteca, amb
participació ciutadana. L'edifici de la Casa de la Solera, destinat de manera fonamental a ser
la seu de l'antiga biblioteca, ha d'establir els usos futurs, dins de les necessitats del nostre
poble. La decisió sobre aquesta finalitat ha de ser participativa, per mitjà de les distintes
associacions i a través del Consell d'Entitats Ciutadanes que proposem constituir. Entre els



diferents usos, es fa necessari la creació d'un Museu de l'Alcúdia, que detallem en l'apartat de
Cultura, que estaria conformat per les diverses col·leccions ara existents i el Museu de
l'Entrada. Igualment la creació d'una Sala Multiusos, en l'espai de l'antiga biblioteca, que
poguera atendre les necessitats de moltes de les associacions de l'Alcúdia. En tot cas la
decisió seria una decisió col·lectiva de les associacions i persones del nostre poble.
- Igualment caldria definir els possibles usos de l'Hort Manus, un edifici emblemàtic, hui en dia
infrautilitzat.

16- Creació d'una Sala Multiusos en algun dels edificis municipals que done resposta a les
necessitats de distintes associacions de l'Alcúdia a l'hora de reunir-se o practicar les seues
activitats. 

17- Instar als propietaris dels distints solars no urbanitzats existents en el nucli urbà a la seua
neteja i tancat dels mateixos.

18- Efectuar un estudi sobre les barreres arquitectòniques existents encara en alguns
llocs del nucli urbà, com és el cas de l'accés de la Plaça de la Constitució al carrer Rei en
Jaume. 

1 9 - Solucionar els problemes d'accessibilitat de la Casa de la Solera a les plantes
superiors que en l'actualitat utilitzen distintes associacions. 

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

1- Aplicació de la regla de les 3 R, reduir, reutilitzar i reciclar en totes les actuacions 
municipals.

2- Dinamitzar i omplir de contingut el Consell del Medi Ambient ampliant les seues
competències, de manera que fóra consultat preceptivament abans de prendre decisions en
matèries urbanístiques i mediambientals i no sols informat amb posterioritat. Hauria d’establir
un calendari de reunions trimestrals i de temes a abordar. Aquest organisme hauria de tindre
com objectius fonamentals l'assessorament, actuació i denúncia en matèria mediambiental per
al nostre municipi.

3- En matèria de residus, Compromís per l’Alcúdia aposta per un altre model en el que
prime la reducció en origen, la proximitat i autosuficiència, la recollida selectiva de la
matèria orgànica, la gestió pública, la sensibilització i la participació social. Igualment ens
oposarem a la incineració de residus per les seues greus conseqüències per a la salut.

4- Des de l'Ajuntament, en col·laboració amb el Consell de Medi Ambient, s'organitzaran
campanyes de sensibilització periòdiques sobre els beneficis d'efectuar una separació
adequada i del reciclatge dels residus. 

5- Treballarem per canviar la gestió del Consorci de Residus basada en la imposició i en la
falta d’acord i diàleg per un altra on es prioritze el consens i la participació social. En
aquest sentit demanarem la constitució d’un Consell de Participació Social que estiga
composat per sindicats, organitzacions ecologistes, comerciants, associacions de veïns,
consumidors i altres entitats ciutadanes i socials. Igualment proposarem al Consorci una
ampliació de l'horari dels ecoparcs.

6- Oposició frontal a la instal·lació d'un macroabocador al terme de Guadassuar, al 
costat de la Sèquia Reial, pels impactes negatius que aquesta instal·lació tindria sobre el 
medi ambient (sèquia reial, ullals del Riu Verd, aqüífers...) i sobre la pròpia població de l'Alcúdia



per la seua proximitat. L'Ajuntament continuarà l'oposició mantinguda al llarg de tota la 
legislatura i treballarà per l'arxiu definitiu del projecte.

7- Respecte a les Plantes de Residus Sòlids Urbans i de Voluminosos de Guadassuar , 
que tantes molèsties han causat a l’Alcúdia en forma de males olors, vessament de lixiviats a la
Sèquia Reial o trànsit perillós pel nostre terme, al llarg dels 26 anys de funcionament, 
l'Ajuntament de l'Alcúdia portarà un estret seguiment de l'activitat d'aquestes plantes i 
dels problemes que puguen causar al medi ambient i a les persones del nostre municipi. 
Compromís per l’Alcúdia aposta per les microplantes pròximes i eficients en lloc de per les 
macroplantes. 

8 - En la recollida de residus establirem mesures en les taxes de gestió de residus per a
incidir en la reducció i  el reciclatge. Els ingressos generats pel reciclatge de vidre i paper i
cartó seran destinats a fins ambientals. Estudiar el canvi de sistema de cobrament de la taxa
per a vincular-la de manera més ajustada als residus generats en cada llar i no a la quantitat
d’aigua consumida que no té relació directa amb la generació de residus. S’informarà
periòdicament de les quantitats de paper, vidre i envasos recuperats a l’Alcúdia. Demanarem
que la taxa del Consorci es modifique amb un sistema més just per ajustar-la al cost real
de la planta i que el seu cobrament siga gestionat pel propi ajuntament.  

9 - Culminar el trasllat de l'Ecoparc de l'Alcúdia a una nova ubicació, en alguna zona
industrial que estiga allunyada de qualsevol zona residencial.

10- Implantació d’unes normes de bones pràctiques en l’ús i el consum de paper per part
de l’Ajuntament, amb l’objectiu de reduir sensiblement les despeses destinades a la publicitat
per una part i a donar exemple des del punt de vista mediambiental per altra, amb la reducció
del consum de paper i la utilització de paper reciclat per a la propaganda i publicacions.
Igualment amb les compres i subministrament de material a l'Ajuntament.
- Continuar amb la reducció efectuada aquesta legislatura en publicacions de l'Ajuntament.
- Utilització de paper reciclat, de manera regular, per part de l'Ajuntament  tant a nivell
intern com en la impressió de tota classe d'avisos, documents i materials públics.

11- Manteniment del llit del Magre i de la senda que discorre pel mateix en les millors
condicions impedint les actuacions que suposen la contaminació o el deteriorament del
mateix. Promoció d’activitats lúdiques i visites escolars al seu entorn. 
- Demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer un cabal ecològic per al riu Magre.

1 2 - Instal·lació de panells solars fotovoltàics en els edificis públics de l’Alcúdia  i
d’energia solar tèrmica en les instal·lacions esportives de la localitat. La gestió d’aquestes
instal·lacions ha de ser pública. 

13- Reivindicar i promoure polítiques de subvencions i desgravacions per l’ús d’energies
alternatives, com la solar, en empreses, comerços i vivendes particulars, facilitant
informació i aplicant subvencions i desgravacions fiscals en impostos de caràcter local.

14- Modificació i adaptació a la legislació actual de l’ordenança contra el soroll i la
contaminació acústica amb la finalitat de reduir les molèsties produïdes per vehicles,
indústries, tallers, locals de diversió.... amb la presa de mesures oportunes per a la seua
vigilància i correcció. L’objectiu de l'esmentada ordenança és la protecció de la salut dels
ciutadans i ciutadanes i millorar la qualitat del medi ambient, fent compatible la diversió i
esbargiment de la gent amb el respecte al descans dels altres. 

15- Pel tancament de Cofrents. Després de l'accident de Fukushima s'ha posat clarament de
manifest la perillositat de les centrals nuclears, els riscos inassolibles que suporten les zones i



poblacions en què s'ubiquen. L'Alcúdia es troba a tan sols 45 km de Cofrents. Cal reclamar el
tancament de la central de Cofrents i la resta de les centrals nuclears i la substitució de
l'energia nuclear per les energies renovables.   

16- Creació d'un Voluntariat Ecològic que realitzaria funcions de protecció i conscienciació
en temes mediambientals.

17- Tolerància zero amb els excrements dels gossos. L'Ajuntament efectuarà campanyes
informatives i de sensibilització sobre aquest tema i posarà tots els mitjans per a facilitar la
recollida de les deposicions pels amos. Entre altres s'organitzaran xerrades sobre la cura,
educació i ensinistrament de gossos i animals domèstics. Una vegada efectuades les
campanyes s'aplicarà l'ordenança amb les sancions econòmiques pertinents als infractors.
 

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L’ACCESSIBILITAT I LA
MOBILITAT SOSTENIBLE

1 - Remodelació i peatonalització progressiva de l'entorn del nucli urbà, estudiant les
alternatives d'aparcament en zones pròximes.

2- Recuperació de la ciutat per al vianant i la bicicleta, pacificant el trànsit i reduint la
velocitat dels vehicles i la contaminació acústica.  
- Dissenyar i estendre una xarxa d’itineraris per a vianants i de carrils-bici que

articule les distintes zones del poble i arribe als llocs principals d’atracció i
generació de desplaçaments sota el criteri de la comoditat, la seguretat i l’atractiu
per a la marxa a peu o en bicicleta.  Aquesta xarxa uniria els distints centres escolars
així com els equipaments culturals i esportius més importants de la localitat i
possibilitaria la creació d’uns itineraris urbans on només es poguera circular caminant o
en bicicleta. 

- Habilitar carrils bici en les rondes de circumval·lació amb condicions de seguretat per als
ciclistes i col·locar arbres de forma abundant per als vianants.

3 - L’Alcúdia ciutat 30: Mantindre la limitació de velocitat en tot el casc urbà a 30
km/hora. Vigilància i control del nivell de velocitat dels vehicles pel casc urbà per tal de
garantir el compliment de la limitació de velocitat. 

4- Proposar com a model alternatiu a la construcció indiscriminada de noves autovies: 
- Fomentar el transport públic. Demanant la millora de les línies de Metro i Renfe per la

nostra comarca. Augmentat la freqüència i reducció del temps de viatge i eliminant els passos a
nivell encara existents. Millorar el servei d’autobusos i estudiar la creació de noves línies per
connectar tots els municipis de la comarca. 

5- Senyalitzar adequadament la circumval·lació que connecta l'entrada a l'Alcúdia des
d'Alzira fins l'eixida cap a Carlet, per tal de desviar la circulació, especialment el trànsit de
camions, dels vehicles de pas que circulen per la CV-50 en direcció a Carlet.

6 - Exigir la modernització integral de la línia 1 de metro  començant per garantir la
seguretat dels usuaris, però també demanant la reducció del temps de viatge per tal
d’arribar a València en poc més de 30 minuts, incloent la duplicació de les actuals vies fins a
l’Alcúdia, i l’augment de la freqüència per a fer el tren realment competitiu amb l’automòbil.  

7 - Demanar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana la reforma dels passos a nivell
per a millorar la seguretat de les persones que travessen a peu les vies, en el sentit dels
projectes estudiats. Reforma i modernització dels passos subterranis que travessen les
vies del metro, fent-los accessibles a tota classe de persones, especialment el de



l'estació. Aquests passos no tenen cap rampa ni sistema d'accessibilitat, pel que fa
impossible que persones amb dificultats de mobilitat puguen utilitzar-lo. Cal exigir a la
Generalitat, que és la que té les competències, la seua urgent actuació. Igualment
caldria suprimir el pas de vianants que travessa les vies en superfície per la mateixa
estació sense cap tipus de barrera, pel que resulta extremadament perillós.

8- Millorar la qualitat i freqüència de la línia d'autobusos de transport públic cap a
València, per tal de garantir, com a mínim la freqüència establerta en la concessió i que fa anys
que no es compleix. Oposar-se a qualsevol reestructuració de la concessió que supose una
reducció de la freqüència establerta.

9 - Promoure la creació d’una xarxa de transport públic que comunique les localitats
més importants de la nostra comarca. Instar a les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa a
que efectuen un estudi conjunt, a través del Consorci de la Ribera, de la situació del transport
públic interurbà a la Ribera, per tal de demanar la millora de les línies existents i la creació
de noves línies de transport col·lectiu interurbà que donen comunicació i servei als
habitants dels distints pobles de la Ribera.

10- Exigir a la Generalitat transport públic i gratuït a l’Hospital de la Ribera, sense que
siga el nostre ajuntament el que haja de cobrir les despeses.

11- Fomentar la conducció eficient, responsable i segura. Efectuar campanyes i cursos
sobre la conducció eficient i segura.

- Realització de campanyes de conscienciació ciutadana i civisme dirigides a la població
tant de majors com de menuts, amb la col·laboració especial de la policia municipal.

12- Recuperar les classes d'educació vial per a tots els alumnes de Primària. Aquestes
classes es desenvoluparien durant unes sessions i en el tercer cicle s'utilitzaria la bicicleta per a
les classes pràctiques, donada la seua idoneïtat per als alumnes d'aquesta edat, a més de
fomentar la seua utilització com a vehicle alternatiu a l'automòbil.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL CAMP 

1- Defensa de l’agricultura: com a sector estratègic per la seua importància econòmica,
social i mediambiental, conservant el medi rural, proporcionant qualitat i seguretat
alimentària al temps que conserva el paisatge. Potenciació dels mercats locals i comarcals.
Acostar el productor al consumidor per disminuir el nombre d’intermediaris. Reivindicar uns
preus justos per al camp garantint que els preus de venda no estiguen mai per baix dels
costos de producció per aconseguir el manteniment d’una renda agrària digna i unes
jubilacions més justes.

- Fomentar una nova cultura alimentària que tinga en compte la múltiple funció de l'activitat
agrària, és a dir, l'alimentària, l'ambiental, paisatgística, econòmica i social.

- Mesures de suport a l’agricultura ecològica, i la inversió en modernització i promoció dels
productes agrícoles valencians en els mercats internacionals. 

- Cal adoptar mesures polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets
d’aquest sector, el seu desenvolupament i protecció. 

2- Potenciació del Consell Local Agrari com a element de participació dels agricultors a
nivell municipal, amb una periodicitat trimestral. Cal fomentar el seu funcionament, com el
millor sistema de participació dels propis implicats en la política i gestió de l’Ajuntament
respecte al camp.   



 3- Potenciar el Servei d'Assessorament per als Llauradors que subministraria una
informació puntual al voltant de diverses matèries. Aquest servei ha d’actuar en col·laboració
amb les diverses entitats relacionades amb l’agricultura al nostre poble i especialment amb el
Consell Local Agrari. Entre altres temes hauria d'assessorar amb conferències i edició de fulls
explicatius sobre temes legals i jurídics, segurs, règim de la seguretat social... 

- Potenciar, des de l’Ajuntament cursos per a formar a persones sense treball i joves
agricultors en assumptes agraris amb futur laboral com el viverisme, l’agricultura biològica, el
turisme rural, la ramaderia i apicultura, la jardineria o treballs forestals.

4- Foment de l'agricultura ecològica com a alternativa de futur a l'agricultura
tradicional. Ajudar a projectes de reconversió a l’agricultura ecològica o als que utilitzen
tècniques respectuoses amb el medi ambient i la salut de les persones. Assessorar i informar
als llauradors i llauradores tant sobre aquests cultius com sobre els canals de comercialització
dels productes.

5 - Informar i sensibilitzar als llauradors i llauradores sobre la necessitat d'utilitzar
productes menys agressius amb la terra, ja que l'excés de nitrats, herbicides, plaguicides i
altres abonaments químics,  danyen la terra i l'aigua i posen en perill la salut del llaurador i la
llauradora i del consumidor i la consumidora ;oferint solucions adequades més respectuoses
amb el medi ambient.

6- Promoció del consum dels nostres productes agraris: Cal promoure els productes i les
iniciatives locals que eviten intermediaris i milloren la confiança entre els llaurador i llauradores i
els consumidors i consumidores.  

7 - Recolzar les reivindicacions del camp, davant l'administració autonòmica, estatal i
europea, per tal d'aconseguir que els llauradors i llauradores tinguen una solució justa i digna
als seus problemes. Les ajudes agrícoles de les distintes institucions haurien d'anar dirigides a
la gent que viu del camp, potenciant la professionalitat d'aquestes persones.

8- Millora, conservació i neteja del camins rurals del terme, barrancs, etc. a través de la
planificació i els suggeriments efectuats pel Consell Local Agrari. Elaboració d'un Pla anual
de millora dels camins i de neteja dels mateixos. Coordinació amb els pobles veïns en
matèria de camins rurals.

9- Intensificar el control i vigilància del terme, tant directe com indirecte, per evitar els
robatoris de fruita i productes agrícoles o danys en les infraestructures agràries.

10- Catalogar i preservar el patrimoni cultural format per l'arquitectura de l'aigua
existent en el nostre terme realitzant una guia que permeta la realització d’itineraris per
tal de conèixer els sistemes i instal·lacions de rec tradicional. 

11- Fomentar en els menjadors escolars la presència d'aliments més sans, més segurs,
de proximitat i de temporada, amb la introducció de productes de l'agricultura ecològica.

- Organitzar xerrades i activitats en les escoles per a fomentar la importància d'una
alimentació sana i natural amb el consum d'aliments d'aquestes característiques.



EL NOSTRE COMPROMÍS AMB ELS SERVEIS PÚBLICS DE
QUALITAT

1-  Defensa i manteniment dels serveis públics amb criteris d’eficàcia i qualitat. Davant
les polítiques de privatització de serveis públics essencials en els pobles i ciutats, es defensarà
la titularitat pública d’aquests serveis com a garantia d’igualtat entre els ciutadans i les
ciutadanes.

La gestió dels serveis prestats als veïns i veïnes de l'Alcúdia serà de manera prioritària
de gestió pública. L'Ajuntament realitzarà un estudi a principi de legislatura sobre quins
contractes es realitzen actualment per empreses privades i, tots aquells que siguen
susceptibles de passar a ser gestionats públicament, ho seran a la finalització del seu
contracte, sempre que no suposen un prejudici per al municipi. 

Tant la gestió de la recaptació tributària com de la piscina coberta,  passaran a ser de
gestió pública en finalitzar els seus contractes, si una vegada realitzat l'estudi abans esmentat,
aquesta opció fora possible sense resultat lesiva per als interessos del municipi. El personal
laboral no quedarà afectat al ser subrogat a la nova situació.

2- Respecte a l'aigua potable, l'auditoria realitzada aquesta legislatura sobre el contracte en
vigor amb "Aguas de Valencia", va posar de manifest que la gestió realitzada per l'empresa
concessionària no s'ajustava als compromisos adquirits en el seu moment i que l'estat de la
xarxa potable no permet tindre una pressió adequada, amb el perjudici per als usuaris que han
de mantindre bombes de pressió, amb la conseqüent despesa econòmica. 

Considerem una prioritat la millora de la xarxa d'aigua potable de l'Alcúdia que permeta
una pressió adequada per obtindre un servei de qualitat, del que hui en dia no disposem.

És voluntat de Compromís per l'Alcúdia la remunicipalització del servei d'aigua potable
de manera que la gestió d'aquest servei bàsic siga pública. En aquest sentit s'avaluarà la
possibilitat de rescatar la concessió, des del punt de vista tècnic i econòmic. La decisió final, si
l'estudi resultara positiu, seria sotmesa a referèndum entre tots els veïns i veïnes de l'Alcúdia. 

En tot cas, l'Ajuntament de l'Alcúdia, exigirà a l'empresa concessionària el compliment
estricte dels seus compromisos contractuals. 

3- Exigir uns serveis municipals de qualitat, vigilant escrupolosament  el compliment de
les condicions de contractació en els serveis privatitzats i efectuant un seguiment de la
qualitat dels serveis prestats. 

4- Establiment d'un codi de bones pràctiques que haurà de complir tant l'Ajuntament
com les empreses per ell contractades. Aquestes bones pràctiques inclouran el respecte al
drets laborals, la conciliació familiar, la  gestió ambiental, les relacions laborals, la
responsabilitat social... 

5- Establir un Registre de Suggeriments i Queixes que es puguen produir pels diferents
serveis municipals, incloent en aquest cas a les empreses privatitzades. Aquestes queixes es
traslladaran a les empreses responsables i, en tot cas, l’Ajuntament prendrà les mesures
oportunes.

6 - Realitzar un estudi en profunditat sobre les necessitats de serveis públics actuals i
futurs del nostre poble així com l’adequació dels edificis municipals dels que disposa
l’Ajuntament. Dins aquest estudi s’avaluarà la funcionalitat i utilització dels distints edificis i



s’estimaran els costs de personal i manteniment dels mateixos de manera que el seu ús siga el
més racional i econòmic possible. 

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L' OCUPACIÓ

1- Destinar anualment, mentre la situació de desocupació continue, una partida del
pressupost municipal a la lluita contra la desocupació i la crisi econòmica, amb l'aplicació
de distintes mesures que tinguen efectes directes sobre l'atur i els sectors que travessen
problemes derivats de la crisi.

2- Elaboració d'un Pla d'Ocupació, que donarà continuïtat i actualitzarà el posat en marxa
en aquesta legislatura. Aquest pla s'elaboraria amb la participació tant dels agents de
desenvolupament local com dels distints agents socials: treballadors, comerciants i
empresaris a través de les seues respectives organitzacions, representades a la Mesa
d'Ocupació. Una part important d'aquest pla s'aplicarà en les èpoques de l'any en el que el
número de desocupats és més elevat, fora de la temporada agrícola.

3 - Transparència màxima en l'assignació de llocs de treball dependents de
l'Ajuntament, així com de les bases tant dels llocs de treball que es creen com de les
distintes beques que es posen en marxa. Tots i totes tenen el dret d'accedir i tothom ha de
conèixer els criteris pels que es regeix la contractació de treballadors i treballadores, ja siga
temporal o permanent; o les beques que s'atorguen. Al respecte es tindran en compte el
següents punts:

- Publicació amb suficient antelació i en els mitjans a l'abast de l'Ajuntament de les places o
beques convocades.

- Comunicació als possibles interessats si es tracta de col·lectius reduïts.
- Valorar adequadament, sempre que es puga, la residència en el nostre poble a l'hora

d'assignar llocs de treball dependents de l'Ajuntament o les beques que s'atorguen. 

4 - Suport decidit a les empreses d’economia social, com les cooperatives o les
societats laborals. L'Ajuntament contemplarà en el seus plans d'ocupació mesures i partides
econòmiques destinades al foment de les empreses d'economia social i el treball associat en
general.

5- Es crearà una Mesa d'Ocupació de la que hauran de formar part representants dels
grups municipals, de l'Oficina d'ADL, dels sindicats i associacions d'empresaris , per a
temes relacionats amb la contractació de personal o l'assignació de beques. Aquesta mesa que
es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any, assessorarà a l'Ajuntament sobre el plans
d'ocupació generals o específics, així sobre la convocatòria de places amb caràcter indefinit. 

En la reunió anual es presentarà un informe sobre les places i beques convocades, així com
de l'evolució dels plans d'ocupació posats en marxa. 

- De manera permanent funcionarà, com aquesta legislatura, la Junta de Portaveus,
assumint entre altres la funció de ser consultada prèviament a l’aprovació municipal de
qualsevol base de contractació de personal, les normes que regulen la creació de beques
dirigides a personal que haja de prestar serveis a l’Ajuntament o les normes que regulen la
constitució de borses de treball, així com els esborranys de plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars que hauran de regir el contractes administratius d’obres, serveis i
subministres, en la tramitació dels quals la Mesa de Contractació haja d’emetre proposta.

6- Potenciar la instal·lació i manteniment d'empreses a la nostra localitat mitjançant
l'aplicació de distintes mesures com posar a disposició de les empreses sòl industrial, vivers
d'empreses o ajudes de caràcter econòmic o fiscal.

.



7 - Donar suport a les persones emprenedores que aposten per establir-se com
autònoms i obrir els seu propi negoci, amb diverses mesures, com una ajuda a la seua
instal·lació i posta en marxa o la subvenció de la quota d'autònom durant un període de temps.

8- Foment de l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de
Formació per a l'Ocupació i altres programes similars, dirigits a persones desocupades. 

9- En la política de lluita contra la desocupació juvenil tindran un lloc rellevant els següents
aspectes:      

- Exigir la implantació immediata dels Cicle Formatius ja aprovats per a  l'Alcúdia.  
- Foment de l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de

Formació per a l'Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves. 
- Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.

10- Recolzament i potenciació de l’Agència de Desenvolupament Local per continuar
facilitant tot tipus d'assessorament, orientació i informació sobre les possibilitats de treball al
nostre poble, comarca i país. L'assessorament comprendrà igualment la creació de
cooperatives com a mitjà generador de llocs de treball.

11- Reducció al mínim necessari de les hores extraordinàries de funcionaris i personal
de l'Ajuntament, en el sentit fet durant aquesta legislatura, amb la finalitat de crear i repartir
ocupació, a temps parcial, entre altres veïns i veïnes del poble.

12- Creació d'una nova plaça de treballador/a social i d’una plaça de tècnic de
biblioteca, condicionada a la seua possibilitat legal i econòmica. Igualment s'estudiarà
l'augment de la plantilla de policia local, adequant-la a les necessitats de la població.

13- Transparència absoluta i utilització d'elements objectius per a la promoció i provisió
de llocs de treballs. Primar la capacitat professional dels empleats públics, establint sistemes
de promoció i provisió de llocs de treball que limiten la discrecionalitat dels gestors i primen els
mèrits i la capacitat de cada treballador i, per tant, generalitze el sistema de concurs com
instrument de provisió dels llocs de treball que han de ser coberts per treballadors públics.

 14- Establiment de sistemes d’accés  en els que es respecten els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat, convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els
principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
LA INFORMACIÓ TRANSPARENT

1- Establiment de mecanismes de participació directa del veïns i veïnes de l'Alcúdia en
les decisions més importants de l'Ajuntament. Es posarà en marxa un sistema que
possibilitarà la consulta directa telemàtica dels veïns i veïnes de l'Alcúdia sobre projectes i
propostes municipals. 

2 - Potenciació de la Regidoria d'Informació i Participació Ciutadana que serà
l'encarregada de portar a la pràctica tot allò contemplat en el Reglament de Participació, així
com d'impulsar i dinamitzar la participació dels veïns i veïnes i les seues associacions en
tots els àmbits de la vida municipal. Aquesta regidoria seria l'encarregada de posar en
marxa el Consell d'Entitats Ciutadanes i l'Assembla Ciutadana.

3- Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els
drets i els canals existents.



- Establir un Registre de Suggeriments i Queixes on els veïns i veïnes podran deixar
constància per escrit de les seues propostes i queixes en relació a temes municipals. Aquest
servei inclourà les queixes i reclamacions respecte als diferents serveis municipals i a les
empreses privatitzades del nostre poble. S'haurà de realitzar periòdicament un informe sobre
aquest registre amb el número de suggeriments o queixes presentades, els temes relacionats i
les solucions i contestacions aportades des de l'Ajuntament. La Bústia de Suggeriments actual
de la pàgina web de l'Ajuntament, serà un dels mitjans principals per fer arribar els
suggeriments i queixes dels alcudians.

- Establiment i regulació de la Iniciativa Ciutadana com a possibilitat de que els veïns i
veïnes, tant a nivell individual com col·lectiu, puguen demanar a l'Ajuntament l'execució d'una
determinada activitat de competència i interès públic municipal.

- Regulació de la consulta municipal per aquells assumptes que siguen d'especial
rellevància per als interessos dels veïns i veïnes; contemplant la neutralitat de l'Ajuntament
respecte a les alternatives presentades i garantint la participació de la ciutadania en la seua
formulació.

- Regulació de la participació ciutadana en els òrgans municipals, en especial del Ple de
l'Ajuntament.

- Contestació per escrit, en el mínim temps possible, no superant els 15 dies, excepte
situació justificada, a totes les sol·licituds efectuades pels veïns i veïnes de la població.

- Establiment d'uns criteris transparents de distribució de subvencions econòmiques a
les diverses associacions.

 - Potenciació dels òrgans sectorials de participació ciutadana: Educació, Esports,
Cultura, Joventut, Benestar Social, Agricultura, Medi Ambient i Igualtat. En la composició dels
mateixos s'ha d'incloure a representants dels grups polítics i de les associacions del mateix
àmbit sectorial.

- Creació del Consell de Barri de Montortal com a òrgan de participació d'aquest nucli de
població, amb representació directa dels veïns i veïnes d'aquest barri i als que es dotarà dels
mitjans humans i materials necessaris.

4- Difusió dels Plens  i actes Municipals. Retransmissió dels Plens per la Televisió per
Internet. Publicació en la plana web de l'Ajuntament de les actes dels Plens i de les
convocatòries de sessions plenàries amb el corresponent ordre del dia.

5- Col·laboració amb els mitjans de comunicació de l'Alcúdia, com l'Alcúdia 752, baix el
criteris d'austeritat, pluralisme, participació, i impuls de les activitats educatives i culturals, en
especial el del pluralisme informatiu i polític.

- Es revisarà el funcionament de l'Alcúdia TV, tant pel que fa al seu cost com al seu contingut.
En tot cas el seu funcionament estarà regit pels principis anteriors.

6- Pressuposts participatius: Establiment de mecanismes de participació en
l’elaboració dels pressuposts municipals. Les inversions municipals seran fruit d'un procés
de participació, en el que la decisió final serà col·lectiva. Possibilitar que els Consells Locals, el
Consell d'Entitats Ciutadanes, les distintes associacions i entitats del poble, a l’igual que la
ciutadania en general, puguen participar en l’elaboració i control dels pressuposts. Aquest
procés haurà de començar al mes de setembre per tal que el pressupost incorpore les distintes
propostes. 

7 -  Aplicar el principi d'austeritat en les despeses destinades a les comunicacions,
informacions i publicitat dirigides al conjunt de la població, a un nivell similar al de l'actual
legislatura. Els distints sistemes de comunicació i publicitat -principalment d'impremta- tals com
revistes, fulls, avisos, cartells, insercions publicitàries, etc. suposen un elevadíssim cost
econòmic pel que haurien de tindre unes característiques més senzilles i reduir de manera
substancial el seu cost.  



8- Potenciar i dinamitzar els Consells Sectorials municipals existents en l'actualitat:
Consell Municipal d’Educació, Medi Ambient, Agricultura, Igualtat, Esports i Benestar Social.
Les reunions d'aquests consells tindran caràcter trimestral i s'inclouran en l'ordre del dia els
punts proposats pels seus components. Constitució dels Consells Municipal de Cultura i de
Joventut, les funcions dels quals es tracten en els apartats corresponents.

9- Informació i participació veïnal en els projectes realitzats per l'Ajuntament. Tots els
projectes han de sotmetre's a estudi de la ciutadania, el que suposa el lliure accés als
documents de planejament i execució. L’Ajuntament garantirà la informació i participació
pública, posant en marxa mecanismes que possibiliten la participació real i canalitzar les
propostes i suggeriments que s'aporten. 

- Participació i transparència màxima en tot el procés relacionat amb l'urbanisme.  

10- Assemblea Ciutadana. Realitzar anualment una Assemblea Ciutadana en la que
l'Ajuntament i els diferents regidors presenten un balanç de la seua gestió amb la finalitat de
recollir propostes i opinions que puguen servir per a millorar aquesta gestió.

11- Constitució del Consell d'Entitats Ciutadanes. Aquest consell que es reunirà com a
mínim anualment, serà l'òrgan de participació d'aquestes entitats en la vida pública municipal,
amb excepció de les entitats esportives que ja compten amb el seu òrgan de participació, que
és el Consell d'Esports. Entre altres funcions elaborarà els criteris de distribució de les
subvencions econòmiques, participarà en l'elaboració dels pressuposts i proposarà la
realització d'inversions. Les subvencions es faran efectives en funció de les necessitats de les
distintes associacions. No obstant, de manera general, el 50% d’aquesta subvenció hauria de
fer-se efectiva en el primer semestre de cada any. El restant 50% abans de l’acabament del
mateix. L'Ajuntament es posarà al dia amb el pagament de les subvencions, en el cas de
que estiguen endarrerides.

12- Potenciar la pàgina web de l'Ajuntament, de manera que estiguen disponibles tant els
continguts actuals com els anteriors i que centralitzarà tota la informació referent al poble. 

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN FINANÇAMENT JUST I
TRANSPARENT

1- Participació ciutadana en la gestió econòmica a través dels Consells Sectorials i òrgans
de participació ciutadana, com figura en l'apartat de participació.

2- Austeritat en les despeses municipals prioritzant les despeses socials i eliminant o
reduint totes aquelles innecessàries o supèrflues. 

- Aplicar el principi d'austeritat en la contractació de càrrecs polítics, amb el
manteniment de les despeses actuals destinades als regidors alliberats i assessors polítics.

- Aplicar el principi d'austeritat en les despeses destinades a les comunicacions,
informacions i publicitat dirigides al conjunt de la població, a un nivell similar al de l'actual
legislatura. (Veure apartat de Participació ciutadana i Informació transparent)

- Aplicar el principi d'austeritat en les despeses dels grans esdeveniments que se
celebren a l'Alcúdia. Amb el manteniment de les despeses actuals.

  - Aplicar la regla de les tres erres a l'Ajuntament i els seus edificis: reduir, reutilitzar i
reciclar. Implantació d’unes normes de bones pràctiques en tots aquells aspectes que puguen
incidir en l'estalvi: d'energia, aigua, paper, materials... 

3- Compliment del Pla d'Ajust aprovat en 2012 i reducció del deute actual amb
l'aplicació de polítiques d'austeritat. La reducció d'aquest deute, que encara es manté per



damunt del 8 milions d'euros, malgrat els esforços de la present legislatura, serà una prioritat
per a l'Ajuntament de l'Alcúdia.

 
4- Efectuar un estudi sobre les diferents taxes amb la finalitat d'adequar les despeses i

ingressos pels serveis emprats, sense oblidar que la prestació de serveis públics i el seu
finançament no poden deslligar-se de conceptes com discriminacions positives a col·lectius i
persones amb situacions econòmiques precàries, estímuls positius o negatius a certs consums,
progressivitat i reflex de la capacitat econòmica del contribuent. En aquest sentit si els
ingressos d'una taxa foren manifestament superiors a les despeses, al següent exercici es
reduirà la taxa per compensar el desviament que s'haja efectuat.  
- Respecte a la taxa de recollida de fem, som partidaris d'adequar la taxa al preu real del 
servei, de manera que l'excés de recaptació en un any es compense en el posterior amb una 
disminució de la taxa.  
- Estudiar fórmules, més justes, que facen que l’usuari pague la taxa de fem en funció del
fem que genera, de manera que el que menys fem genere pague menys per aquesta taxa i a 
l’inrevés.

5- No augmentar, durant tota la legislatura, la contribució urbana, l'IBI. Estudiar la seua
reducció en funció de la devaluació del preu de la vivenda així com de la situació econòmica i
social. Mantindre en el mínim actual l'IBI de rústica. 

6 - Demanarem que la taxa del Consorci es modifique amb un sistema més just per
ajustar-la al cost real de la planta i que el seu cobrament siga gestionat pel propi ajuntament.
Proposarem que, si es produeix un canvi polític en el Consorci de Residus es realitze una
auditoria econòmica.

7- Ajustar les taxes i imposts de manera que es mantinguen en els seus nivells o, en tot
cas, que no superen l’increment de l’IPC anual. Sols de manera extraordinària i justificada
documentalment es podrà aplicar increments mitjans superiors a aquest índex.  

9 - Transparència en la gestió econòmica amb una informació puntual tant al veïnat a
través del Butlletí d'Informació Municipal com als diversos Consells Sectorials de les matèries
que afecten als seus respectius àmbits.

10- Fer efectiva una tributació encaminada a aconseguir una redistribució de la riquesa
més justa. Propiciar que les persones (jubilats i jubilades, aturats i aturades, famílies amb
necessitats. joves...) amb dificultats econòmiques tinguen una substancial reducció dels
impostos municipals, amb el manteniment i ampliació de bonificacions en els impostos i
taxes municipals als col·lectius més necessitats i desfavorits, com s'ha fet en la present
legislatura.

11- Reivindicar un model de Finançament Local més just i solidari, que garantisca un
equilibri pressupostari i una convergència territorial que culmine una vertadera autonomia
municipal i una estabilitat en les hisendes locals. Això implica l'augment dels recursos
econòmics de l'Ajuntament amb l'objectiu d'arribar al 25% de les despeses públiques
estatals. Exigir la creació i dotació d’un fons autonòmic de cooperació municipal  on es
compense als ajuntaments les despeses realitzades en activitats pròpies d’altres estaments.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC I
TRANSPARENT



1- Cal impulsar una participació sense exclusions de tots els grups municipals així com
la presència de les associacions en els distints òrgans municipals on es contemple la seus
presència, en especial en els consells sectorials.

2- Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els
drets i els canals existents. (Veure l'apartat de Participació Ciutadana).

3 - Garantir l’efectiu exercici dels drets democràtics dels regidors i regidores i grups
municipals.

- Facilitar a tots els grups polítics quantes informacions i antecedents obren en poder
de l'Ajuntament com una forma d’afavorir la seua tasca i garantir la màxima transparència.

- Representació dels grups municipals en les diverses estructures administratives dependents
de l’ajuntament.

- Funcionament efectiu de la Mesa de Contractació, de la que formen part els distints grups
municipals, per als contractes administratius. A aquesta Mesa s'incorporaran representants de
col·lectius relacionats amb el contracte a realitzar. Per exemple en un contracte de neteja d'una
escola, participaran en la Mesa de Contractació representants dels professors i de els AMPA.

- Funcionament de la Junta de Portaveus, assumint entre altres la funció de ser
consultada prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de
personal, les normes que regulen la creació de beques dirigides a personal que haja de
prestar serveis a l’Ajuntament o les normes que regulen la constitució de borses de treball, així
com els esborranys de plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de
regir el contractes administratius d’obres, serveis i subministres, en la tramitació dels quals la
Mesa de Contractació haja d’emetre proposta.

- Funcionament de la Mesa d'Ocupació de la que hauran de formar part representants dels
grups municipals, de l'Oficina d'ADL, dels sindicats i empresaris. (Veure apartat d'Ocupació).

- Garantir l’accés de tots els grups als mitjans de comunicació municipals.

4 - Compromís d’actuar amb transparència i honestedat en la gestió, fomentant la
participació i comptant amb l’opinió de les organitzacions socials i de la ciutadania , en el
desenvolupament de l’activitat pública.

5 - Manteniment de mecanismes de control, per a garantitzar la transparència en les
contractacions, com la Mesa de Contractació creada la present legislatura, on participen tots
els grups polítics, per a contractes administratius d'obres, subministraments o serveis.

- Respecte als subministraments, establiment de criteris objectius, de caràcter tècnic i
econòmic, per a l'elecció dels proveïdors habituals. Aquesta llista hauria de ser pública i
transparent. En tot cas, sempre que siga possible, els subministraments estaran efectuats per
proveïdors locals.

- Respectant les previsions de la legislació en la contractació, la regla general serà el concurs
i la subhasta.

6 - Transparència i participació en les subvencions atorgades per l'Ajuntament a les
distintes entitats ciutadanes. Les diverses entitats ciutadanes que desenvolupen activitats al
nostre poble -culturals, socials, esportives, ciutadanes...- gaudiran d'una subvenció per al
desenvolupament de les seues activitats. Aquesta subvenció es basarà en criteris objectius i
públics que seran establerts amb la participació i el consens de les pròpies entitats, de manera
similar a com es distribueixen les subvencions entre les entitats esportives, en el Consell
d'Esports.

7- Informació i participació veïnal en els projectes realitzats per l'Ajuntament.
L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública. (Veure apartat de Participació
ciutadana i Informació transparent)



8- Participació i transparència màxima en tot el procés relacionat amb l'urbanisme.
L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública, amb la creació de
mecanismes de participació real i informació. (Veure apartat d'Urbanisme)

9- Difusió dels Plens  i actes Municipals. Retransmissió dels Plens per la Televisió per
Internet. Publicació en la plana web de l'Ajuntament de les actes dels Plens i de les
convocatòries de sessions plenàries amb el corresponent ordre del dia.

10- Transparència absoluta i utilització d'elements objectius per a la promoció i provisió
de llocs de treballs. Primar la capacitat professional dels empleats públics, establint sistemes
de promoció i provisió de llocs de treball que limiten la discrecionalitat dels gestors i primen els
mèrits i la capacitat de cada treballador i, per tant, generalitze el sistema de concurs com
instrument de provisió dels llocs de treball que han de ser coberts per treballadors públics.

 11- Establiment de sistemes d’accés  en els que es respecten els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat, convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els
principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.

12- Revisió i integració dels plans d'evacuació i emergència, entre els distints sectors
interessats: policia civil, protecció civil i creu roja especialment. 


