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Regidories/Temes: 

1. Urbanisme, habitatge i infraestructures 

2. Medi Ambient 

3. Benestar Social 

4. Sanitat i salut pública 

5. Participació ciutadana 

6. Educació 

7. Cultura i festes. Normalització i foment del valencià 

8. Economia i hisenda 

9. Joventut i esports 

10. Agricultura 

11. Economia i indústria (promoció econòmica-empreses-negocis) 

12. Barris 

13. Turisme 

 

Zones del poble 

1. Patacona 

2. Port Saplaya 

3. L’Horta 

4. Sant Josep-Rei en Jaume-Sant Vicent-Oest 

5. Centre històric 

6. Mestre Serrano/Palmaret/Eixample Sud 

 

 

Urbanisme, habitatge i infraestructures 

1. Volem un compromís per l'accessibilitat. Que Alboraia siga un poble 

totalment accessible. Intervencions necessàries per acabar amb les 

barreres arquitectòniques. 
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2. Un compromís per uns espais públics en què puguen disfrutar 

especialment els xiquets i els majors (espais on fer esport en espais 

públics/carrer, espais per a exercicis per als majors, zones de 

patinatge, petanca) 

3. Connexió amb carril bici dels tres nuclis de població (Patacona, Port 

Saplaya, Alboraia) i l'horta. 

4. Eixida directa de l'autopista a Patacona i el Polígon Industrial. 

5. Catalogació de totes les alqueries del terme per a la seua protecció i 

conservació. 

6. Un compromís amb la participació ciutadana quan es planteja 

l'ordenament urbanístic. Un nou Pla General en què es dote dels 

equipaments que realment necessita Alboraia. Farem que primer els 

veïns participen i fomentarem un debat sobre el futur del poble. 

7. Centre històric. Per un centre històric viu amb més equipaments-

dotacions.  

8. Evitar que les grans infraestructures continuen perjudicant a 

Alboraia. Oposició a l’accés nord, i si quan arribem ja està construït, 

pantalles acústiques tant a Patacona com a Port Saplaya 

9. Completar la xarxa de clavegueram i eliminar els vessaments a la 

xarxa d'aigües de reg. Exigir a la Generalitat Valenciana que prenga 

les mesures per a reduir el risc d’inundabilitat amb la menor afecció 

possible al medi i a les propietats. 

10. Separació física termes municipals de València, Tavernes i Alboraia 

11. Obrir una línia de col·laboració amb les universitats valencianes 

perquè els estudiants que visquen a Alboraia puguen compartir 

l'habitatge amb gent major. 

12. Parc en la zona on està el dipòsit de l’aigua. 
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13. Construcció de vivendes de protecció oficial VPO per damunt d’allò 

que marca la legislació vigent 

14. Eliminació del polígon de Patacona. Potenciant la reubicació de les 

empreses en el polígon d’Alboraia. 

15. Dignificació dels accessos entre el nucli d’Alboraia i el de Patacona. 

16. Estudiar la viabilitat de dotar l'aigua potable i claveguerem a l'Horta. 

17.  Completar la xarxa de clavegueram i eliminar els vessaments a la 

xarxa d'aigües de reg. 

 

Medi Ambient 

1. Un compromís amb l'estalvi energètic i d’aigua. Pla d'estalvi 

energètic en les instal·lacions municipals i en les particulars. Campanyes 

de concienciació a la població. 

2. Un compromís amb la reducció de residus i amb el reciclatge 

d'aquests.  

3. Elaboració d'una ordenança de contaminació acústica. 

4. Revegetació total i manteniment correcte (neteja) del Parc dels 

Peixets. 

5. Un compromís amb el Barranc del Carraixet. Declarar-ho com un 

espai natural protegit i la potenciació dels seus valors. 

6. Creació de marca de qualitat “horta d'Alboraia” per als productes de 

l'horta 

7. Trasllat de l'ecoparc al polígon industrial. 

8. Un compromís amb un sistema públic de lloguer de bicicletes. 

Promourem un acord amb l’Ajuntament de València o altres entitats 

comarcals o supracomarcals per tal de poder tindre un servei de 

lloguer de bicicletes (Valenbisi o sistema paregut). Crear un sistema 

interconnectat de lloguer de bicicletes amb altres administracions. 
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9. Recollida especial de residus en comerços. 

10. Campanyes de sensibilització sobre la recollida selectiva i també 

sobre residus canins. 

11. Programa intensiu de divulgació dels valors de l’horta entre escolars, 

interessats i nous veïns. 

12. Recuperació de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. 

13. Posada en marxa d’una Oficina del Medi Ambient, amb personal de 

l’Ajuntament d’Alboraia. 

14. Cada xiquet/a que nasca a Alboraia, que tinga el seu arbre plantat en 

el Carraixet o en les dunes de la platja.  

15. Promoció del transport públic. Exigir a la Generalitat Valenciana que 

amplie els horaris diurns i nocturns del metro. 

 

Benestar Social 

1. Un compromís amb els majors. Espais públics en què puguen 

practicar esport i fomentar el seu oci i la seua formació (informàtica) 

2. Un compromís amb una Alboraia solidària potenciant el voluntariat i 

la sensibilització en problemes com la violència domèstica. 

3. Atenció a les famílies que més ho necessiten: monoparentals; amb 

discapacitats; amb depenents (permanents i temporals). 

4. Un compromís amb la conciliació de la vida laboral i familiar. 

Col·laboració amb l'organització d'activitats en períodes no lectius 

(pasqua, nadal, estiu) 

5. Residència persones majors 

6. Manteniment Món Gran 

7. Institucionalitzar Premis a les dones treballadores d’Alboraia 

8. Promoure el voluntariat entre tots els ciutadans però especialment 

entre les persones majors. 
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9. Promoure un banc de temps. 

 

  

Sanitat i salut pública 

1. Un compromís amb l'atenció sanitària. Alboraia ha d'estar dotada 

amb urgències 24 hores, treballadors socials en els ambulatoris i 

els metges necessaris per ajustar-se a les ratios recomanades. Per 

això exigirme a la Generalitat Valenciana el manteniment de tots 

els serveis existents i la implantació de nous serveis i noves 

especialitats. Alboraia és un poble molt ben situat geográficament 

i amb molta població i que pot tindre serveis de carácter comarcal 

com ja passa en el cas de Planificació Familiar que dóna servei a 

Alboraia però també a altres pobles de la nostra comarca. 

2. Adequació dels mitjans sanitaris a la població d’Alboraia 

(adequació de la ratio metge-targetes sanitàries al parametres 

recomanables i a les possibles variacions de població) 

3. Exigirem a la Generalitat Valenciana el nou pediatre a què es va 

comprometre. 

 

Participació ciutadana 

1. Un compromís amb la participació ciutadana. Quan es plantege una 

intervenció important primer s'obrira un debat social i després es farà 

(Pla General). 

2. Un compromís per uns pressupostos més participatius. 

3. Foment l'associasionisme. 

4. Transparència màxima. Les actes dels plens en la pàgina web de 

l'Ajuntament. 
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5. Transparència màxima. Els comptes anuals, els salaris i la totalitat de 

les percepcions (dietes incloses) dels regidors i el alcalde, les 

auditories i les observacions o conclusions del organismes 

d’intervenció de comptes publicades en la web. 

6. Transparència màxima. Amb relació a les empreses participades per 

l’Ajuntament (si és que no es poden eliminar les esmentades 

empreses de forma inmediata): els comptes, les auditories, els càrrecs 

i les seues percepcions (dietes incloses) publicades a la web de 

l’Ajuntament. 

7. Les associacions registrades tindran dret a utilitzar els locals 

municipals en igualtat de condicions. 

8. Els mitjans de comunicació depenents de l’Ajuntament (periòdic, 

pàgina web, etc.) s’obriran a la participació ciudadana i de les 

associacions. 

 

Educació 

1. Un compromís amb l'educació: un nou institut en el nucli 

d'Alboraia; un nou CP Ausiàs March; un nou centre de primària 

2. Un compromís amb l'educació d'adults: finançament suficient i 

més recursos. 

3. Manteniment del solar de l'antic Ausiàs March com a terreny 

educatiu i/o dotacional 

4. Un compromís amb l'educació 0-3 anys, escola infantil pública 

de 0 a 3 anys. 

5. Dotació escolar a Port Saplaya 

6. Prestació i gratuïtat del servei de transport escolar des 

d’infantil fins batxillerat, cicles formatius i alumnat de l’escola d’adults. 

7. Potenciar el paper del Consell Escolar Municipal 
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8. Potenciar la seguretat dels accessos als centres. 

 

Cultura i festes normalització i foment del valencià 

1. Descentralitzar l'oferta i les activitats culturals i festives entre els 

diferents barris i zones d'Alboraia aprofitant els espais públics i 

centres cívics. 

2. Realització dels bous al carrer fora del casc urbà (polígon industrial) 

3. Creació d'un museu de l'horta i dotar d'un projecte cultural a la 

barraca municipal. 

4. Pla d'oci nocturn jove alternatiuec 

5. Extensions bibliotecàries als nuclis de població d'Alboraia (Patacona, 

Port Saplaya) 

6. Biblioteca. Promoció de les donacions al fons de llibres per part de 

veïns. 

7. Arxiu. Posar en valor els fons fotogràfics, històrics, etc de l’arxiu 

municipal mitjançant activitats culturals, exposicions i publicacions. 

8. Potenciar publicacions que posen en valor el patrimoni cultural 

d’Alboraia. 

9. Digitalització del patrimoni documental públic i privat d’interés per a 

Alboraia entre ell la documentació històrica parroquial d’Alboraia. 

10. Mesures de seguretat en el terme municipal evitar robatoris ermites 

11. Casa cultura. Potenciar les activitats de la biblioteca i potenciació de 

la programació cultural. 

12. Recuperar l'oficina de promoció del valencià i dotar-la de recursos. 

Potenciar els cursos de valencià per a nouvinguts, immigrants i en 

totes les zones del poble. 

13. Creació d'una línia d'ajudes per a la rotolació en valencià del poble i 

dels comerços. 
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14. Programa promoció artistes locals : músics, escriptors, pintors, 

dissenyadors, circuit local connectat amb altres circuits culturals 

comarcals o d’altre abast per a donar difussió al seu treball 

15. Institucionalitzar anualment el Dia de l’Alboraier. Juntar persones i 

veïnes i veïns que se senten vinculats sentimentalment o visquen, o 

la seua família haja sigut d’ací. Com una forma de projectar el poble, 

eixir en mitjans de comunicació, mantindre les arrels enfront de la 

Diàspora. Fer-ho en un dia de les festes del poble. 

 

 

Economia i hisenda 

 

1. Un compromís comarcal. Buscarem aliances amb altres pobles de la 

comarca per a estalviar en la gestió compartint projectes, serveis. 

2. Un compromís amb l'austeritat siga quina siga la conjuntura 

econòmica però més en moments de crisi. En les actuals 

circumstàncies econòmiques (endeutament municipal) cap contractat 

personal de confiança, cap secretari de regidor que no siga personal 

funcionari de carrera o laboral de l'Ajuntament 

3. Reducció al màxim dels costos derivats dels càrrecs electes. 

4. Un compromís amb la participación ciutadana en els pressupostos. 

5. Auditoria dels comptes municipals. 

6. Campanya de dignificació de la petita i mitjana empresa i comerç 

locals per a donar-los una imatge competitiva 

7. Gestionar transparentment l'oferta pública d'ocupació de 

l'Ajuntament i amb els criteris que s’han d’utilitzar en l’oferta 

pública d’ocupació (publicitat, igualtat, mèrit). 
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8. Dissolució de les empreses municipals i absorció del personal per 

part de l’Ajuntament d’Alboraia 

             

Joventut i esports 

1. Inserció laboral 

2. Creació d'espais per a oci alternatiu per a joves: esport nocturn en 

instal·lacions municipals. 

3. Vivenda 

4. construcció d'una pista d'atletisme 

5. Posar en marxa un pla per a facilitar l'accés a la primera vivenda per 

part dels joves i les joves, arbitrant fórmules per a facilitar-los el 

lloguer. 

6. Marcatge de recorreguts per a fer esport per l'horta d'Alboraia i 

dotació de mobiliari esportiu 

7. Promoció de la pràctica de l’esport per a totes les edats com a forma 

saludable de vida. 

8. Promoció de la pilota valenciana 

9. Apertura de les instal·lacions públiques (per exemple escoles) per a 

la pràctica esportiva durant els caps de setmana. 

10. Creació d’un Consell de la Joventut, amb participació de les 

associacions del poble. Vinculat amb això instauració d’espais 

públics per a joves. 

 

AGRICULTURA 

16. Creació de marca de qualitat “horta d'Alboraia” per als productes de 

l'horta 
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17. Millora i manteniment dels camins rurals (enllumenament i 

senyalització), així com recuperar-los com a llocs de passeig dels 

veïns 

18. Potenciació del Consell Local Agrari. 

19. Potenciació de mesures per a completar la renda agrària. 

Agroturisme. 

20. Promoure la gestió i recollida dels residus agrícoles per tota l'horta 

21. Creació d’horts per a joves agricultors i/o jubilats: límit poble amb el 

barranc 

 

ECONOMIA I INDÚSTRIA 

1. Trasllat de l'ecoparc al polígon, connexió al clavegueram de tots. 

2. Pla d'estalvi energètic i energies renovables al polígon 

3. Potenciació/promoció del comerç local tenint en compte l'opinió 

comerciant, amb personal de l’Ajuntament. 

4. Compromís amb les empreses i comerços d'Alboraia. L'ajuntament 

sempre que siga possible comprarà tots els subministraments i 

serveis externs amb empreses del poble 

5. Un compromís amb la innovació. Recolzament a les empreses 

innovadores i recolzant la innovació. 

6. Potenciar la formació professional tenint en compte sobretot, la 

demanda d'ocupació i les necessitats formatives que genere el 

polígon industrial i les altres empreses del nostre poble. 

7. Pla d’industrialització. Oferta del polígon i d’Alboraia com a lloc 

atractiu per a establir empreses. Incentivació de la creació 

d’empreses. Incentivació de la creació d’empreses o del seu 

establiment al poble. 
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8. Diversificació de les activitats de la zona industrial no només 

activitats industrials sinó també activitats de serveis, terciàries, 

comercials. 

9. Un compromís amb l'ocupació. Pla de xoc contra la desocupació 

amb la participació dels sectors productius d'Alboraia i orientació per 

a la recol·locació dels desocupats en sectors emergents 

10.  Promourem l'accés al treball de les persones amb discapacitat. 

 

BARRIS 

1. Dignificació de tots els barris. Diversificació d'ubicació d'actes 

públics, culturals, esportius. Programació en tots els barris 

2. Compromís amb l'accessibilitat de tots els barris. 

3. Pla de trànsit, adaptació de la circulació a la vida dels ciutadans. 

4. Associacions veïnals registrades tinguen accés als locals municipals. 

5. Plans de desinsectació i desratització en els barrris d'Alboraia que 

patixen plagues. 

            

TURISME 

1. Un compromís amb el turisme sostenible. Els nostres grans valors 

són l'Horta (Barranc, cultura de la xufa, etc.) i la platja. Un 

compromís amb un horta i una platja netes i amb els equipaments 

turístics necessaris (cartelleria, etc) Turisme rural en l'horta de forma 

sostenible i controlada. 

 

 


