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PREÀMBUL DEL PROGRAMA

- L'objectiu de les negociacions és arribar a l'establiment d'un govern conjunt que impulse 
   la renovació i el canvi a l'Alcúdia. Arribar a un acord just que respecte el número de regi-
   dors de cada partit i els resultats electorals.

- El nou Ajuntament treballarà en equip. Totes les decisions seran compartides i consensua-
   des entre PSPV-PSOE i Compromís. El diàleg i la confiança presidiran les seues relacions.

- Per tal de visualitzar que el govern municipal és un govern de coalició de dos partits, la re-  
   presentació de l'Ajuntament serà compartida en els diversos actes públics o activitats que 
   requerisquen la seua presència. Coparticipació i coprotagonisme.

- Tots els partits que formen part de l'Ajuntament de l'Alcúdia tindran la seua participació en
   els assumptes municipals, potenciant una relació fluida i oberta amb tots els seus mem-
   bres.

- Les prioritats del nou ajuntament seran les següents:

 - Impuls de la participació i la transparència.

 - Prioritzar les persones, les polítiques socials, l'educació i l'ocupació per 
   davant de qualsevol altra consideració.

 - La cultura tindrà un lloc rellevant en les polítiques municipals.

 - Impulsar el diàleg amb totes les persones, associacions i sectors del 
   nostre poble.

 - L'Ajuntament serà auster en les despeses públiques, evitant el 
   malbaratament dels diners públics.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA i COMUNICACIÓ

Establir  mecanismes de participació directa del veïns i veïnes de l'Alcúdia en les decisions 
més importants de l'Ajuntament. Es posarà en marxa el Portal Obert, un sistema que possi-
bilitarà la consulta directa telemàtica dels veïns i veïnes de l'Alcúdia sobre projectes i 
propostes municipals. 

Potenciar la Regidoria de Comunicació  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'Assemblea Ciutadana.

Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els drets i 
els canals existents. Establir un Registre de Participació Veïnal.  Establiment i regulació de 
la Iniciativa Popular Local (IPL) com a possibilitat de que els veïns i veïnes 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. Potenciació dels òrgans sectorials de 
participació ciutadana.

Col·laborar amb els mitjans de comunicació privats del nostre poble, respectant els criteris 
d'austeritat, pluralisme informatiu, polític i social.

Garantir que els mitjans de comunicació públics municipals (Eina, Avis, Ella,  l'Alcúdia TV, 
etc.) estiguen regits pels principis d'austeritat, pluralisme informatiu, polític i social i pel 
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública (UAB, 2003).

Publicar en la plana web de l'Ajuntament les convocatòries de sessions plenàries amb el 
corresponent ordre del dia.

Posar en marxa els Pressuposts participatius: Establiment de mecanismes de participació 
en l’elaboració i control dels pressuposts municipals. Les inversions municipals seran fruit 
d'un procés de participació, en el que la decisió final serà col·lectiva. Aquest procés haurà 
de començar al mes de setembre per tal que el pressupost incorpore les distintes propos-
tes.

Aplicar el principi d'austeritat en les despeses destinades a les comunicacions,  informa-
cions i publicitat dirigides al conjunt de la població.

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 del Consells Municipal de Cultura.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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TRANSPARÈNCIA

Convocar 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.

Constituir el 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.

10.

11.

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.

     - Garantir la representació dels grups municipals en les diverses estructures 
       administratives dependents de l’ajuntament.

     - Convocar la Junta de Portaveus per a consultar l'aprovació de bases de con-
       tractació, redacció de beques i ajuts i, plecs administratius.

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

Mantenir  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 i/o ciutadans convidats de manera aleatòria i per 
sorteig. 
 
Atorgar les subvencions basades 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.

Difondre els Plens  i actes Municipals. Retransmissió dels Plens per lalcudiatv.es. 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.

Aplicar transparència absoluta, generalització del sistema de concurs i utilització d'elements 
objectius per a la promoció i provisió de llocs de treballs municipals. 

1.

2.

3.

4.

5.
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FINANÇAMENT MUNICIPAL 

Aplicar austeritat i transparència en les despeses municipals, prioritzant les despeses 
socials, eliminant o reduint totes aquelles innecessàries o supèrflues i implantant bones 
pràctiques regulades d’estalvi. Aquests principis s'aplicaran a la contractació de càrrecs 
polítics, amb el manteniment de les despeses actuals destinades als regidors alliberats i 
assessors polítics. A les despeses destinades a les comunicacions i informacions dirigides 
al conjunt de la població. A les despeses dels grans esdeveniments amb el manteniment de 
les despeses actuals.

Complir el Pla d'Ajust aprovat en 2012 i reduir el deute actual amb l'aplicació de polítiques 
d'austeritat.  

Efectuar un estudi sobre les diferents taxes amb la finalitat d'adequar les despeses i ingres-
sos pels serveis emprats.

Mantindre en el mínim actual l'IBI de rústica i mantindre congelat el rebut del l’IBI d’urbana 
durant tota la legislatura.

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.  

Fer efectiva una tributació encaminada a aconseguir una redistribució de la riquesa més 
justa, 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SERVEIS PÚBLICS 

Defensar i mantenir els serveis públics amb criteris d’eficàcia i qualitat. 

     - 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 pri-
       vades i, tots aquells que siguen susceptibles de passar a ser gestionats pú-
       blicament, ho seran a la finalització del seu contracte.

Prioritzar la millora de la xarxa d'aigua potable de l'Alcúdia per a que permeta una pressió 
adequada. És voluntat de l'Ajuntament la remunicipalització del servei d'aigua potable de 
manera que la gestió d'aquest servei bàsic siga pública. Mentre no retorne a la gestió 
pública, l'Ajuntament de l'Alcúdia, exigirà a l'empresa concessionària el compliment estric-
te dels seus compromisos contractuals.

1.

2.
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OCUPACIÓ i SECTORS PRODUCTIUS

Establir 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...

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.

3.

4.

Destinar anualment i mentre la situació de desocupació continue en els nivells actuals, 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.

Elaborar un nou Pla d'Ocupació, que tinga com a base l'actual, amb la participació tant dels 
agents de desenvolupament local com dels distints agents socials.

Aplicar la màxima transparència 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.

Recolzar decididament a les empreses d’economia social, com les cooperatives o les 
societats laborals. 

Crear 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, que assessorarà a 
l'Ajuntament sobre el plans d'ocupació generals o específics i sobre la convocatòria de 
places amb caràcter indefinit. 

Donar suport a les persones emprenedores que aposten per establir-se com autònoms i 
obrir els seu propi negoci. Crear el Taller Emprèn per a assessorar els joves emprenedors i 
per a promoure l’autoocupació.

Fomentar 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. 

Reduir al mínim necessari 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Crear noves places de treballadors municipals (treballador/a social, tècnic de biblioteca, 
policia, gestor/a esportiu) condicionades a la seua possibilitat legal i econòmica. 

Aplicar transparència absoluta i utilitzar elements objectius en la promoció i provisió de 
llocs de treballs.

     - Establir sistemes d’accés  en els que es respecten els principis d’igualtat, mèrit i capa- 
       citat, convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els principis 
       d’objectivitat, imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.  
  
Crear el Consell Industrial de l’Alcúdia, perquè les empreses puguen traslladar i posar en 
comú les seues inquietuds, idees i projectes.

Impulsar cursos de capacitació i de formació en: energies netes i renovables; utilització de 
màquines metall metàl·liques , sofware aplicat; i disseny industrial.

Potenciar la difusió d’informació sobre les ajudes i les subvencions d’administracions 
superiors i simplificar els procediments burocràtics al màxim possible.

Vincular l’activitat cultural de l’Alcúdia als conceptes de creativitat i innovació  integrats en 
la creació de valor afegit industrial. Estimular el creixement conjunt de les indústries 
creatives i de l’economia del coneixement, de l’entreteniment i de l’oci.
 
Apostar per les indústries culturals, que juntament a l’agroindústria i la indústria metall 
mecànica, deuen constituir el triangle del nou impuls econòmic de l’Alcúdia. La concentra-
ció d’activitats culturals i creatives en un determinat territori canvia la lògica i el funciona-
ment de les seues dinàmiques econòmiques de forma profunda i completa.

Mantenir i donar publicitat a les ajudes (50% de la quota d’autònom el primer any) que 
l’Ajuntament facilita als autònoms i establir un Pla d’Ajudes a Micropimes i Autònoms que 
incentive la contractació de majors de 45 anys.

Potenciar el Viver d’Empreses, per estalviar lloguers i serveis primaris en negocis de nova 
implantació, especialment entre emprenedors joves.

Reclamar al govern central, siga del color que siga, que baixe la quota dels autònoms, que 
hui és una de les més elevades d’Europa.

Potenciar el Mercat Municipal -tant l’estable com el dels divendres-, a través del diàleg amb 
els seus usuaris i d’un concurs d’idees per a augmentar la seua incidència en el comerç 
local.

Potenciar les Fires Comercials locals a través de la seu inserció en circuits ultralocals.

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.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Defensar el sistema públic de l’ensenyament, de qualitat i en valencià. Cal revertir les 
retallades i reformes efectuades aquests anys pel Govern del Partit Popular. 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.

Mantenir les ajudes i beques que ofereix l’Ajuntament als diversos nivells educatius. 

Proposar la formació del Consell Escolar en el Centre Professional d’Ensenyament Musical.

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. No als barracons escolars.

Exigir a la Conselleria d’Educació la dotació de mitjans materials i humans a les escoles, així 
com un programa d’Infermeria de Salut Escolar per a la prevenció, promoció, protecció i 
manteniment de la salut dels escolars.

Mantenir la gestió pública de l'Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anys i ampliar   les actuals 
bonificacions en funció de la renta, per tal de facilitar l'accés a aquesta etapa educativa a 
les famílies amb pocs recursos. 

Mantenir el compromís municipal amb el Centre Enric Valor i amb l’Aula Mentor.

Exigir la implantació del Cicles Formatius en l'Institut d'Ensenyament Secundari.

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, en coordinació amb 
els Serveis Socials.

Potenciar el Centre Obert (Ludoteca) com espai educatiu i de socialització.
 
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 edifi-
       cis municipals per facilitar l’accés de la població a les noves tecnologies. 
      - Creació de punts públics de connexió a Internet fora de la biblioteca.

Recolzar els Banc de Llibres de les escoles i extensió a l’educació Secundària, en coordina-
ció amb els professors i l’AMPA.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

EDUCACIÓ

1.
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ESPORT

Avaluar, a través del Consell Municipal d'Educació, el sistema de lliurament d'ordinadors als 
alumnes de 5é de primària. Manteniment de la política de promoure l'accés a Internet dels 
alumnes de Primària, Secundària, Cicles Formatius, Batxillerat i Ensenyament Universitari. 
Estudi de la posta en marxa o viabilitat, d'un Banc de tablets/portàtils en les escoles de 
l'Alcúdia.
  
Recolzar el Congrés d'Educació Josep Lluís Bausset de l’Alcúdia.

Recuperar la projecció de cine infantil destinada als nostres xiquets/es i joves, tot i impul-
sant el cinema escolar en valencià.   

Exigir a la Conselleria la retirada i substitució de la coberta de fibrociment del porxe del 
Col·legi Públic Les Comes així com la coberta del Col·legi Batallar el més prompte possible.

Donar solució, d'acord amb la comunitat educativa, als accessos, interiors i exteriors, dels 
Col·legis Les Comes i Heretats.

Aportar solucions, amb tots 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.

Promoure les Escoles de Mares i Pares, per tractar aspectes de rellevància socioeducativa 
vinculades a l’infantesa i la joventut.

13.

14.

Garantir l’accés universal a la pràctica esportiva, reforçant l’atenció a l’esport de base i 
l’esport femení, afavorint la diversificació esportiva i promocionant i recolzant tots els 
esports.

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

Mantindre el sistema en funcionament, amb criteris objectius i transparents, de subven-
cions a les entitats esportives i millorar la seua distribució.  

Continuar prestant tot el recolzament necessari, pel que fa als actuals torneigs i esdeveni-
ments esportius, 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.

1.

2.

3.

4.

15.

16.

17.

18.

19.
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VALENCIÀ 

Remodelar/Ampliar les dutxes del camp de futbol, efectuant un estudi sobre les necessitats 
actuals, garantint l'existència de dutxes específiques per a dones.

Promocionar els esports autòctons, en especial la pilota valenciana, facilitant la seua 
pràctica en alguna instal·lació o carrer adequat. Mantenir i potenciar el Trofeu Bausset de 
raspall a les festes. Sol·licitar a la Generalitat la construcció d’un Trinquet. En tot cas, 
s'estudiarà la seua construcció municipal en funció de la pràctica esportiva.

Posar a disposició dels esportistes de l'Alcúdia, un Servei d’Assessorament Mèdic, que, 
entre altres actuacions, impartirà xerrades i formació als esportistes del nostre poble.   

Ampliar, en funció de les necessitats, la dotació d’aparells de desfibril·lació i reanimació a 
les instal·lacions esportives i promoure cursos per aprendre el seu ús.

Potenciar l'esport escolar en col·laboració amb els centres educatius del poble i especial-
ment amb el professorat d’Educació Física dels mateixos, amb plantejaments professionals  
i educatius que eviten la violència. Proposarem la celebració de l’Olimpíada Esportiva 
Escolar.

5.

6.

7.

8.

9.

Publicar la totalitat dels avisos, retolacions de senyalització o d’informació i les activitats de 
l’Ajuntament en valencià.
  
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.)

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

Promocionar i recolzar la música i cultura en valencià, tot i estudiant la creació de premis a 
diferents formes d’expressió artística en la nostra llengua.

Acollir 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.

1.

2.

3.

4.

5.
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CULTURA i PATRIMONI 

Crear el Consell Municipal de Cultura amb representants d'associacions i persones interes-
sades 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 que serà participatiu i concretarà les línies estratègiques i les accions amb els seus 
recursos infraestructurals, d’equipaments i serveis. 

Potenciar el full informatiu Gaudir, així com altres elements de comunicació perquè tothom 
conega les activitas i l’oferta cultural.

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 (fòrum, d’estiu, 
etc.). Promoció i recolzament de la música i dels músics locals. Elaborar una programació de 
l’Àgora Jove. Organitzar anualment  un festival de rock, amb participació dels grups de rock 
de l'Alcúdia.

Apostar per la descentralització de les activitats culturals i lúdiques.

Recolzar els creadors locals (pintors, escultors, fotògrafs, escriptors, músics, dissenyadors, 
etc.), tot i facilitant la publicació, edició o mostra de les sues obres.

Relacionar els creadors y artistes locals amb el teixit productiu a través del Cau de la 
Creativitat i el Desenvolupament.

Posar a l’abast dels creadors alguns espais públics per a propiciar les intervencions artísti-
ques en espais comunitaris.

Mantenir la col·lecció de biografies Gent d’Ací, per aprofundir en el coneixement 
d’experiències històriques singulars vinculades al nostre poble.

Preservar les ruïnes del Convent que presenten signes de deteriorament greus. Restaurar i 
conservar l'Aqüeducte de la sènia de Santa Bàrbara (la Mota).

Plantejar concursos de idees per a la transformació de l’antic Convent de la plaça Tirant lo 
Blanch en espai expositiu i per a la ampliació de la Casa de la Música.  

Fomentar l’ús de l’Espai Ovidi Montllor.

Recuperar i fomentar  tradicions, costums i elements d'identitat dins una promoció de la 
cultura autòctona.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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FESTES 

Protegir, catalogar i difondre el Patrimoni històric, bibliogràfic i documental, artístic i cultu-
ral 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. Elaboració d'un registre en el que es catalogue i documente la 
totalitat del patrimoni cultural i artístic de l'Alcúdia.

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 suficien-
tment ampli.  

Estudiar la creació del Museu Municipal de l'Alcúdia que estaria conformat per les diverses 
col·leccions amb les que hui compta l'Alcúdia.

Creació d'una ruta cultural al nostre poble, posant en valor els principals elements patrimo-
nials i artístics de l'Alcúdia.  

14.

15.

16.

17.

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 dissabte, per tal 
d'afavorir l'assistència.

Potenciar la creació de les Penyes Festeres. Cas de no haver-la crear una Comissió de 
Festes, integrada per les distintes entitats/associacions que mostren voluntat de participa-
ció i articulació amb l’Ajuntament. Aquesta comissió es reunirà a principi d'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.

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. 

No introduir, ni informar favorablement des de l'Ajuntament, cap espectacle que supose 
maltractament dels animals. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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TURISME

Posar en marxa el Patronat de l'Entrà on participaran els distints grups que formen part del 
seguici, 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. 

Potenciar les festes del 9 d’Octubre, Setmana Santa, Sant Andreu i les anomenades festes 
de carrer.

7.

8.

Treballar per convertir  l’Alcúdia (amb la pedania de Montortal) en Poble d’Interés Turístic 
(PIT).

Assumir per part del municipi de l’Estratègia Territorial Valenciana (2011) per a  integrar 
l’Alcúdia en el Parc Agrari de la Ribera. 

Realitzar un catàleg patrimonial de: monuments, edificis singulars, bens immaterials 
d’interés cultural, llocs de memòria, patrimoni hidràulic-agrari, festes locals i tradicions.

Editar fullets i incloure a la pàgina web municipal les rutes turístiques per a generar sinèr-
gies entre comerç local i visitants. 

Generar una senyalètica informativa i/o explicativa de tots els elements inclosos en les 
rutes turístiques.

Estudiar el calendari “local” per a generar formes de correlació entre festes arrelades i nous 
esdeveniments.

Obrir negociacions amb els pobles veïns per integrar els àmbits de ribera (Magre) i els 
àmbits de muntanya en les rutes turístiques.

Treballar per aconseguir de la Generalitat la declaració del riu i del Corral de Rafel com a 
paratges naturals municipals (PIM).

Impulsar l’encontre entre la pràctica de la bicicleta de muntanya i del senderisme amb el 
desenvolupament rural, a través del traçat d’una xarxa de sendes catalogades i la recupera-
ció de patrimoni viari tradicional.  

Implicar a les entitats veïnals i a les empreses turístiques locals perquè compartisquen les 
iniciatives impulsades des de l’Ajuntament.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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URBANISME SOSTENIBLE i VIVENDA DIGNA

Elaborar un Pla de rehabilitació d’edificis antics. Aquest pla que comptarà amb ajudes i 
bonificacions fiscals formarà part del Pla de Revitalització del nucli històric. La rehabilitació 
i la reforma seran els vectors per potenciar l’ocupació en el sector de la construcció.

Continuar la política de l'anterior legislatura de no desenvolupar nous projectes urbanís-
tics. Caldrà esperar a que un nou Govern de la Generalitat Valenciana revise les polítiques 
urbanístiques desenvolupades aquests anys i marque noves polítiques basades  en neces-
sitats reals i en la defensa del territori.

Estudiar, amb participació dels afectats, la reclassificació de sectors urbanitzables a rústics, 
per potenciar els usos agrícoles de les zones declarades urbanes però que demoraran la 
seua urbanització efectiva.

Basar les actuacions urbanístiques en les necessitats reals de la població i no en projectes 
especulatius. 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.

Garantir una gestió eficaç del sòl públic i  realitzar 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.  

Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors, en les 
vivendes antigues.

Reforçar la seguretat de la vorera que va de la via del tren al cementeri amb la col·locació 
d’una barana.

Fer un pas de vianants i bicicletes en la travessia de la CV-50 entre l'Institut i la Ronda Est 
(Camí dels Burros). 

Estudiar l’ampliació del pont de la Sèquia Reial en la Florida per facilitar la maniobrabilitat 
del transport pesant.

Reiterar la petició al Servei de Carreteres de la Generalitat la d'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.

Instal·lar nous aparcaments de bicicletes per incentivar els seu ús.

Establir els futurs usos de la Casa de la Solera, seu de l'antiga biblioteca, amb participació 
ciutadana, tot i millorant l'accessibilitat a les seues dependències en allò tècnicament 
possible.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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AGRICULTURA 

Crear una Sala Multiusos en algun dels edificis municipals que done resposta a les necessi-
tats de distintes associacions de l'Alcúdia a l'hora de reunir-se o practicar les seues activi-
tats. 

Introduir la Declaració Responsable d’Obra Menor, de manera que els propietaris, sota la 
seua responsabilitat, puguen iniciar obres menors sempre que s’atinguen als requisits 
estipulats en l’ordenança al respecte. 

13.

14.

Defensar  l’agricultura: com a sector estratègic per la seua importància en la generació 
d’ocupació i pel seu valor, conservant el medi rural, proporcionant qualitat i seguretat 
alimentària al temps que conserva el paisatge. 

Potenciar el 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.   

Crear l’Oficina del Llaurador per canalitzar les propostes del implicats en el sector i  submi-
nistrar 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.  

Fomentar l'agricultura ecològica i la diversificació hortofrutícola 

Promocionar el consum dels nostres productes agraris i fomentar l'introducció en els menja-
dors escolars d’aqueixos productes. Organitzar xerrades i activitats en les escoles per a 
difondre la importància d'una alimentació sana i natural amb el consum d'aliments 
d'aquestes característiques.

Recolzar les reivindicacions del camp, davant l'administració autonòmica, estatal i europea.  

Promoure la gestió mancomunada dels serveis que afecten als llauradors a temps parcial i 
autònoms.

Estudiar l'establiment d'una Borsa de Treball Agrícola Local dins del Pla d'Ocupació.

Promoure cursos i tallers de formació i capacitació agrícola.

Reivindicar per a l’Alcúdia el Institut Tecnològic Hortofrutícola previst en l’Estratègia Territo-
rial Valenciana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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MEDI AMBIENT 

Potenciar el Banc de Terres en funció de la disponibilitat de parcel·les.

Establir Punts d’Abocament d’Envasos Fitosanitaris i incidir en la lluita contra els aboca-
ments incontrolats i la neteja de l’espai rural.

Millorar, conservar i netejar els camins rurals del terme, barrancs, etc. a través de la planifi-
cació i els suggeriments efectuats pel Consell Local Agrari. Coordinació amb els pobles 
veïns en matèria de camins rurals.

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

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 i creant un Arxiu Documental del Medi Rural.

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.

Incentivar el recanvi de les foses sèptiques incontrolades en les “casetes” de camp i de 
muntanya del terme, per foses sèptiques homologades.  

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

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

Dinamitzar el Consell del Medi Ambient ampliant les seues competències, de manera que 
siga consultat preceptivament abans de prendre decisions en matèries urbanístiques i 
mediambiental. Haurà d’establir-se un calendari de reunions trimestrals i de temes a abor-
dar. Aquest organisme haurà de tindre com a objectius fonamentals l'assessorament, actua-
ció i denúncia en matèria mediambiental.

Organitzar des de l'Ajuntament, en col·laboració amb el Consell de Medi Ambient, campan-
yes de sensibilització periòdiques sobre els beneficis d'efectuar una separació adequada i 
del reciclatge dels residus. 

Fomentar les Aules de la Natura i de la Biodiversitat per als col.legis locals.

Treballar 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.  

1.

2.

3.

4.

5.

pàgina 15

Programa conjunt municipal 2015 - 2019 PSPV-PSOE L'ALCÚDIA i COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA



6.

7.

8.

9.

10.

12.

11.

13.

Oposar-se frontalment 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.

Portar un estret seguiment de l'activitat de les Plantes de Residus Sòlids Urbans i de Volu-
minosos de Guadassuar, que tantes molèsties han causat a l’Alcúdia, al llarg dels 26 anys de 
funcionament, per a prevenir  els problemes que puguen causar al medi ambient i a les 
persones del nostre municipi. (Estudiar en el Consorci de Residus la possibilitat de recórrer 
l'adjudicació efectuada recentment)

Establir 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 ambien-
tals. 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 ajunta-
ment.  

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

Fomentar les bones pràctiques en l’ús i el consum de paper per part de l’Ajuntament,  

Potenciar els paratges naturals del Corral de Rafel i del llit del Magre tot i proposant la seua 
declaració de Paratge Natural Municipal. Promocionar activitats lúdiques i visites escolars al 
seu entorn. 

Modificar i adaptar a la legislació actual  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.  

Tolerància 0 amb els excrements dels gossos. Efectuar campanyes informatives i de sensibi-
lització sobre aquest tema i posar tots els mitjans per a facilitar la recollida de les deposi-
cions pels amos. Organitzar 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.
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ACCESSIBILITAT i MOBILITAT SOSTENIBLE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recuperar la ciutat per al vianant i la bicicleta, pacificant el trànsit i reduint la contaminació 
acústica.

     - Compliment de la limitació de velocitat en tot el casc urbà a 30 km/hora.

     - Dissenyar i estendre una xarxa d’itineraris per a vianants i de carrils-bici.

     - Col·locar arbres de forma abundant per als vianants en els i carrils-bici.

     - Estudiar la remodelació i peatonalització progressiva de l'entorn del nucli
        urbà i lesalternatives d'aparcament.

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. 

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 projec-
tes estudiats. 

Demanar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana la 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. 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 extre-
madament perillós.

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 implique una 
reducció de la freqüència establerta.

Mantindre el transport púbic i gratuït a l’Hospital de la Ribera i en el seu cas exigir a la 
Generalitat que assumisca la despesa.

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

Recuperar les classes d'educació vial per a tots els alumnes de Primària amb la utilització 
de la bicicleta per a les classes pràctiques. 
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INTEGRACIÓ SOCIAL 

Defensar el manteniment de la gestió pública en els serveis socials front a la nova llei 
d'administració local.  

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.

Protegir a les famílies amb necessitats especials. 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.

Programa de Pobresa 0. Garantir, davant les situacions de dificultat econòmica, els submi-
nistraments bàsics de llum i aigua a totes les famílies que no puguen pagar-los. Igualment 
fer totes les gestions i esforços necessaris per a que cap família es quede sense casa per 
dificultats econòmiques. 
     - Posar en marxa, en funció de les necessitats i d'acord amb els Serveis Socials,
       menjadors escolars fora del període de funcionament oficial.

     - Subvencionar l'Escola d'Estiu i altres activitats formatives i lúdiques per als 
       xiquets i  xiquetes de famílies amb dificultats econòmiques.

Crear la figura de l’Agent Mediador per a la Igualtat i la Integració, amb l’objectiu de refor-
çar 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. 

Tractar de manera prioritària les situacions de desigualtat econòmica, social i educativa 
dels veïns i veïnes de l'Alcúdia, destinant a pal·liar aquesta desigualtat tots els recursos 
necessaris.

Recolzar de manera decidida, 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..., en coordinació amb 
els Serveis Socials.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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SALUT i CONSUM

Defensar el model de sanitat pública i reversió al sistema públic de la gestió de l’Hospital 
de la Ribera i de l’àrea d’atenció primària de la Ribera.

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

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 i especial-
ment amb els responsables de l’Àrea de Salut 13. L’Ajuntament ha de ser un portaveu dels 
problemes de salut dels ciutadans i ciutadanes davant el sistema públic de salut.

Realitzar 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.

Exigir de la Generalitat la dotació d’una plaça de medicina geriàtrica i d’un/a treballador/a 
social en el Centre de Salut.

Realitzar cursos formatius per a educadors, mestres i professorat sobre salut escolar i, en 
especial, sobre seguiment de població infantil i juvenil crònica (diabètics, celíacs, epilèp-
tics, etc.).

Elaborar el projecte ‘L’Alcúdia, cardiovascularment saludable’, que inclourà campanyes de 
dietes saludables, promoció d’activitats físiques en tots els segments d’edat i de forma 
proporcionada, difusió de coneixements sobre maniobres bàsiques de reanimació, etc.

Donar visibilitat a les malalties amb percepcions socials esbiaixades i  col·laborarem amb 
les associacions locals que agrupen a les persones afectades.

Crear un carnet d’activitats esportives terapèutiques, en coordinació amb les associacions 
implicades,  que suposarà la subvenció d’aquestes activitats.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COMERÇ LOCAL 

Col·laborar i recolzar 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.

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

Potenciar el Mercat Municipal -tant l’estable com el dels divendres-, a través del diàleg amb 
els seus usuaris (tant venedors/es com compradors/es) i d’un concurs d’idees per a augmen-
tar la seua incidència en el comerç local.

Potenciar les Fires Comercials locals a través de la seu inserció en circuits ultralocals.

Buscar, a través del diàleg i la participació ciutadana, amb els establiments de bar, cafeteria, 
restaurant o afins, solucions per a compaginar l´ús de les terrasses i els envelats amb la 
mobilitat dels vianants 

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 llaura-
dores i els consumidors i consumidores. 

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. 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.

DONA 

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

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.

1.

2.
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GENT GRAN 

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. 

Lluitar per la eradicació de la violència masclista. 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.

Potenciar el Pla municipal contra la violència de gènere.

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 i Batxillerat dels distints 
centres escolars, amb la realització de tallers i altres activitats.

Donar suport i col·laborar amb les associacions de dones de l'Alcúdia, Ames de Casa Tyrius i 
Associació Democràtica de la Dona. 

3.

4.

5.

6.

7.

Treballar per aconseguir una Residència 24 Hores per a la Gent Gran.

Potenciar les activitats culturals, recreatives i artístiques a la Llar del Jubilat.

Mantenir i potenciar tallers i cursos dirigits als majors a partir de les seues preferències i 
interessos.

Fomentar activitats intergeneracionals.

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

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

1.

2.

3.

5.

4.

6.

pàgina 21

Programa conjunt municipal 2015 - 2019 PSPV-PSOE L'ALCÚDIA i COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA



JOVES

Mantindre les bonificacions en les taxes i impostos dels serveis bàsics als majors amb 
rendes baixes, així com les bonificacions dels actes esportius, lúdics o culturals organitzats 
o patrocinats per l’Ajuntament per a pensionistes amb pocs recursos.

7.

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

Mantindre les ajudes per al transport als joves estudiants i universitaris, amb la incorporació 
de noves línies d'ajudes.

Estudiar la possibilitat de reobertura de l’Espai Jove i de l’Oficina d’Informació Juvenil.

Dotar a l’Àgora Jove d’una programació estable d’activitats d’acord amb el Fòrum de la 
Joventut i 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, en principi, 
d’activitats els caps de setmana o coincidint amb els períodes festius i vore la possibilitat 
d’integrar el local en el circuit de concerts musicals de qualitat.

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

Estudiar l'ampliació de les beques de pràctiques d’estiu per a estudiants en dependències 
municipals i sol·licitar de les universitats valencianes la firma de convenis per a convertir-
nos en receptors d’estudiants en pràctiques. 

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.  

     - Fomentar l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de For-
        mació per a l'Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves. 
     - Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.

Posar Wi-Fi obert en diferents espais públics del poble.

Impulsar la participació dels joves en els diversos esdeveniments festius del poble, consul-
tant amb l'Assemblea/Fòrum de la Joventut.

Impulsar els grups de música jove locals i els DJ a través de la cessió d’espais per a assajar, 
d’ajudes a la gravació i, sobretot, d’incentius a la seua participació en actuacions en directe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

9.

10.
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PAU i SOLIDARITAT 

Desenvolupar perfils en les xarxes socials per tal que la informació sobre les activitats, 
programes, ofertes d’ocupació i de formació d’iniciativa municipal arribe a tots els joves.

Convocar un concurs d'idees per decidir l'ús a donar a la zona central de l’actual Velòdrom 
municipal.

11.

12.

Destinar de manera efectiva un 0'7%, dels pressuposts municipals a la cooperació interna-
cional. 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.

Fomentar, a través de diversos mitjans, el comerç just i responsable, 

Promoure 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". 

Memòria històrica. Retirar les plaques del franquisme de l'Institut de la Vivenda, que encara 
resten a l'Alcúdia.

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.

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 con-
       flictes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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