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1.- COMPROMÍS AMB LES PERSONES.

1.1.  Els pobles i les ciutats del bé comú.

Els valors de l’Economia del Bé Comú es fonamenten en allò que Compromís

sempre ha defensat: la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la cohesió

social, una major democràcia i el foment d’allò local. 

1.2.  Ciutats i pobles per a les persones.

-  Desenvolupament  del  Consell  de  la  Dona.   En  la  legislatura  2015-2019

Compromís per Alboraia va presentar una moció per a la creació del Consell

de la Dona que va ser aprovada per unanimitat. Per a aquesta legislatura

volem aprofundir en el treball fet i desenvolupar eines de treball per a fer

realitat la igualtat, en concret promoure Plans d’Igualtat real per al poble i

per als Ajuntaments, organismes i empreses públiques que d’ell depenguen i

Plans de Prevenció de la Violència Masclista.

- Programa específic d’incorporació al món laboral de dones joves.

-  Apostar  per  la  coeducació  als  col·legis.  Promoure  campanyes  de

sensibilització.

1.3. Accessibilitat universal i atenció a la diversitat.

- Plantejarem una estratègia municipal de accessibilitat universal.

-  Tindrem  en  compte  l'accessibilitat  urbana  i  l’eliminació  de  barreres

arquitectòniques en totes les instal·lacions i barris del poble. Això en obra
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nova però també eliminant les barreres ja existents. L'accessibilitat plena és

molt difícil d'aconseguir, però des de Compromís per Alboraia sempre hem

fet propostes i hem treballat en aquest sentit.

- Promoure les activitats municipals i d'associacions i entitats que treballen

per l'atenció a la diversitat. 

-  Estudi  de  subvencions  a  les  taxes  de  llicencies  d’obra  per  a  mesures

d’accessibilitat  en  els  edificis  residencials  en  funció  de  la  capacitat

econòmica dels residents.

-  Ens  comprometem  que  l'Ajuntament  d'Alboraia  desenvolupe  l’ocupació

pública conforme a la integració de les persones amb discapacitat.

-  Creació  d’una  comissió  sociosanitària  entre  professionals  sanitaris  i

socials per millorar l’atenció de les persones dependents.

-  Promoció  del  voluntariat,  coordinat  des  de  l’Ajuntament,  per  a

l’acompanyament de les persones dependents.

-  Ens  comprometem  a  ajudar  a  les  persones  cuidadores  des  de  serveis

socials amb l'assistència a domicili.

1.4. Immigració.

- Ens comprometem a treballar per la integració de la població immigrant

amb els serveis municipals (benestar social, educació i altres) i organització

periòdica  de  campanyes  de  sensibilització  i  formació  del  personal  de

l'Ajuntament.
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- Ens comprometem a què si en algun moment hi ha una cridada des d'altres

administracions per a l'acollida de refugiats, l’atendrem.

-  Pel  que  fa  a  l’escolarització,  creació  d’una  comissió  específica  de

matriculacions,  amb  l’objectiu  de  coordinar  els  recursos  per  a  la  millor

ubicació  dels  nous  alumnes.  Així  mateix,  creació  de  tallers  d’adaptació

escolar, on accedeixen els alumnes amb necessitat d’adaptació.

- Organització periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana.

1.5.  Promoció del valencià.

- Ens comprometem a què els valencianoparlants puguen adreçar-se a la

seua  administració  més  propera  en  la  seua  llengua.  Això  passa  per  un

compromís en la formació del personal de l'Ajuntament i per tindre-ho en

compte en els processos selectius.

- Documentació en la llengua que trie el ciutadà.

- Polítiques d'acollida i integració lingüística als nouvinguts i promoció del

voluntariat lingüístic (jornades de parla en valencià en un ambient distés).

- Desenvolupament de la millora del valencià en els mitjans i en la societat,

promovent articles i periòdics en valencià, així com els rètols de les tendes o

la projecció de cinema en valencià.

1.6.  Foment associacionisme i participació.

- Les associacions registrades tindran dret a utilitzar els locals municipals

en igualtat de condicions.
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1.7.  Transparència màxima.

-  Hem  de  fer  publiques  les  actes  de  les  empreses  participades  per

l’Ajuntament.  Es  publiquen  actes  de  plens,  comptes  anuals  i  dietes  de

regidors i alcalde, fent el mateix amb les citades empreses.

- Ocupació pública: Gestionar transparentment l'oferta pública d'ocupació

de l'Ajuntament  amb els  criteris  que s’han d’utilitzar  (publicitat,  igualtat,

mèrit).

1.8.  Mitjans de comunicació municipals. 

- Els mitjans de comunicació dependents de l’Ajuntament (periòdic, pàgina

web, etc.) s’obriran a la participació ciutadana i de les associacions. També

recolzaran  la  promoció  econòmica  del  poble  (sector  productiu  i  sector

comercial).

- Panells informatius. Disposar més panells informatius per informar de les

activitats de l'Ajuntament.

1.9. Animals domèstics.

- Acotar mes zones prou amples i tancades on puguen córrer lliurement amb

la supervisió  d’un responsable i  dotar-les  d’infraestructura bàsica (aigua,

ombra,...).

-  Fer  campanyes per  a  conscienciar  de  la  importància  d’un  poble  net  i

saludable.  Establir  un  mapeig  (mapping)  de  les  zones  amb  mes

problemàtiques i facilitar l’accés a les comunicacions de incidències.  
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- Campanyes de promoció d’adopció des de les protectores d’animals.

-  Estudi  del  canvi  de  la  normativa  per  a  que  els  animals  de  companyia

puguen entrar en establiments públics.

2. GESTIÓ ECONÒMICA I HISENDA PÚBLICA.

-  Demanarem  l’actualització  dels  valors  cadastrals  per  l’aplicació  de

coeficients aprovats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (donada

la diferència substancial entre els valors de mercat actuals i  els que van

servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents) amb la

intenció  de  baixar  l’IBI  i  els  impostos  que  se'n  deriven  (plusvàlua,

repercussió  en  renda)  i  no  seguir  situant  sobre  les  famílies  les

conseqüències de l’esclafit de la bombolla immobiliària i del deute heretat

per anteriors governs.

- Treballar conjuntament amb la Generalitat Valenciana per a la regulació del

pagament del deute de les obres de soterrament del metro.

- Alboraia té un important deute i això condiciona la gestió econòmica i la

hisenda pública del nostre Ajuntament. Un dels nostres compromisos ha de

ser sanejar (reduir el deute) que altres deixaren en l'Ajuntament d'Alboraia.

Això no ha de passar per damunt del benestar dels nostres conciutadans-es

i per convertir l'Ajuntament en un agent urbanitzador.

- S'ha de sanejar econòmicament però donant els millors serveis públics. El

manteniment de serveis socials i el manteniment dels serveis de la brigada

municipal en les instal·lacions municipals (escoles i altres) i en via pública

es fonamental.
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- Eixe treball sempre serà buscant aliances en altres pobles de la comarca

amb  qui  puga'm  compartint  projectes-serveis  i  aliances  amb  altres

administracions.

3. PARTICIPACIÓ I BON GOVERN.

-  Iniciar  la  dinàmica  de  pressupostos  participatius.  El  Pressuposts

Municipals han de preveure una partida per als barris que seria sotmesa a

participació  ciutadana.  El  pressupost  destinat  per  a  aquesta  acció  de

participació real ha de ser un percentatge de les inversions previstes en el

pressupost municipal amb un mínim establert en funció del pressupost.

- Treballar per la millora de l'administració electrònica i l'accés als serveis

de l’Ajuntament per via telemàtica, sense oblidar l'atenció presencial.

- L’Alcaldessa ha de donar compte periòdicament a la ciutadania sobre la

gestió municipal i sobre aquelles decisions i projectes que afecten a la ciutat

de manera important. És per això que figures com el debat sobre l’Estat del

Municipi, amb formats oberts per facilitar l’intercanvi d’informació amb el

veïnat, associacions i altres forces polítiques són necessaris i convenients.

- Des de Compromís per Alboraia pensem que s'ha d'aprofundir el tema de

participació  dels  consells  de  participació  municipals  per  a  què  no  es

convertisquen  en  òrgans  informatius  i  no  participatius  com  en  moltes

ocasions està passant.

-  Durant  la  legislatura 2015-2019 Compromís  ha  proposat  l'ampliació  del

servei de les oficines de l'AMIC de forma que estigueren obertes durant tot
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l'any al nucli tradicional, Port Saplaya i Patacona per a que d'aquesta forma

no tancaren durant l'estiu. Per això ara proposem una ampliació progressiva

del servei  per anar reduint el període de temps que estan tancats durant

l'estiu.
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4. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT I CREACIÓ D’OCUPACIÓ.

4.1. Dinamització d’activitat econòmica

- L’Ajuntament disposarà d’una Oficina Econòmica on s’aconselle sobre la

instal·lació d’un taller, comerç o qualsevol tipus de activitat econòmica, i es

resolguen  tots  els  tràmits  administratius  de  creació  d’empreses  amb  la

“finestreta única”.

4.2. Compromís amb les empreses i comerços d’Alboraia.

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

comerciant,  amb personal  de  l’Ajuntament.  Campanya de  promoció de  la

petita  i  mitjana  empresa  i  comerç  locals  per  a  donar-los  una  imatge

competitiva i posar-los en valor.

- Campanyes per millorar la qualitat del comerç local i afavorir el consum

conscient i responsable amb iniciatives que afavoreixen la sostenibilitat i la

solidaritat en el teixit comercial del poble: greencommerce, ruta de compres

amb bici, comerç solidari, convenis amb entitats bancàries ètiques, etc.

- Promoció de Comerç Electrònic per als productors d’Alboraia, de forma que

puguen vendre els seus productes mitjançant internet.

-  L'Ajuntament,  sempre  que  siga  possible,  comprarà  tots  els

subministraments i serveis externs amb empreses del poble.

- Durant la legislatura 2015-2019 hem fet moltes propostes que recuperem

ací, com són: Fer un Pla Estratègic Comercial; Elaboració d’una programació
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anual  d'activitats  de  promoció  per  part  del  Consell  de  Comerç  i  que  els

serveis  de  comunicació  municipals  promocionen  el  comerç  i  el  teixit

productiu  durant  tot  l'any,  no  només  quan  venen  grans  esdeveniments;

Promoure una “Fira d’oportunitats”, com se fa amb èxit en altres localitats.

- Limitació de la liberalització de horaris comercials.

-  Dinamització  de  les  rutes  ja  existents  i  establiment  de  noves  rutes  de

comerç tradicional, com són les rutes de la tapa, les nits blanques, les fires

comercials, que aprofiten per estimular el consum local.

-  Incentiu  de  l’activitat  comercial  de  proximitat,  sobre  tot  el  comerç  en

origen o Km 0, de tal forma que els productors de la zona puguen establir

canals  directes  amb  els  i  les  clients.  L’organització  de  fires  locals  i

comarcals de productes agraris i d’artesania és una bona alternativa per a la

promoció econòmica de moltes zones.

4.3. Revitalització del polígon industrial.

-  Oferta  del  polígon d’Alboraia  com a  lloc  atractiu  per  a  crear  o  establir

empreses.  Beneficis  especials  per  a  empreses del  sector  agro-alimentari

fomentant l’economia basada en l’entorn de l’horta.

- Diversificació de les activitats de la zona industrial i també activitats de

serveis, terciàries i comercials.

-  Creació  de  vivers  d’empreses,  així  com  posar  a  disposició  dels  joves

emprenedors de la ciutat instal·lacions per que puguen desenvolupar la seua

activitat, com oficines d’ús compartit (coworking).
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4.4. Abaratiment de costos energètics per empreses.

- Dins del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia es promourà un Pla

d'estalvi energètic per a les empreses del poble.

-   Tenint  en  compte  el  RD-Ley  15/2018  de  5  d’octubre  es  fomentarà  la

instal·lació  de  sistemes  fotovoltaics  d’autoconsum  a  les  cobertes  de  les

naus  del  polígon  i  es  promouran  les  cooperatives  energètiques

d’autoconsum.  

-  Facilitar  l’abaratiment  dels  costos  de  l’electricitat  mitjançant  convenis

amb cooperatives elèctriques.

4.5. Compromís amb la innovació.

En una era en  la  qual  la  transformació  digital  i  tecnològica  marquen els

passos de qualsevol  innovació,  Alboraia ha de recolzar el  seu futur en la

innovació social, per la qual cosa, pel nostre compromís amb la innovació,

proposem el següent:

-  Incorporació  a  la  RED  INNPULSO:  Xarxa  de  Ciutats  de  la  Ciència  i  la

Innovació,  que  és  el  fòrum  de  trobada  de  tots  aquells  ajuntaments  que

pretenen avançar en la definició i aplicació de polítiques locals innovadores.

-  Continuació  amb  la  filosofia  de  contractació  de  la  Compra  Pública

Innovadora  (CPI).  L'objectiu  d'aquest  programa  és  potenciar  el

desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública,

incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del

gestor  públic  i  des  del  costat  de  l'oferta,  és  a  dir,  de  les  empreses,
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estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos

de Compra Pública Innovadora.

- Promoció d’espais d’innovació digital ciutadana: AlboraiaLivingLab.

-  Creació  de  l'Estratègia  de  Desenvolupament  Urbà Sostenible  i  Integrat,

EDUSI Alboraia.

- Establiment de convenis de col·laboració amb diferents agents valencians

de la innovació (universitats, instituts tecnològics i teixit productiu) per tal

d’impulsar  projectes  en col·laboració  relacionats  amb la  innovació  en les

nostres àrees estratègiques d’especialitat industrial,  agrícola i  de serveis

relacionats  amb  la  qualitat  de  vida.  L'objectiu  dels  mateixos  és  el

desenvolupament de jornades, tallers, trobades, i seminaris, formatives de

caràcter tècnic i científic, així com actuar de seu de les citades universitats i

escoles  de  negoci  en  l'àrea  d'influència  de  l’Horta  Nord,  posant  a  la

disposició  de  les  mateixes  totes  les  instal·lacions del  municipi  a  la  seua

disposició.

4.6. Formació professional.

- Potenciar la formació professional tenint en compte sobretot la demanda

d'ocupació i les necessitats formatives que gènere el polígon industrial i les

altres empreses del nostre poble.

4.7. Ocupació.

-  Ajudar  a  la  cerca  de  treball  o  a  l'ocupació  des  del  servei  ADL,  tenint

especial atenció a l'ocupació de més difícil inserció (joves, majors, dones,

migrants). Participació en els programes d'altres administracions.
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- 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) i garantir que es compleixen les taxes d'ocupació

de persones amb diversitat funcional.

- Promoure el cooperativisme com a eina de desenvolupament econòmic de

la ciutat.

-  Implantació  de Tallers  de  Formació i  Inserció  Laboral,  per  a  facilitar  la

qualificació professional adient a col·lectius amb dificultats d’integració al

món laboral.

-  Millora  del  finançament  de  les  activitats  municipals  de  Promoció

Econòmica  i  Ocupació,  tant  mitjançant  la  col·laboració  de  la  iniciativa

privada com mitjançant la cooperació dels ajuntaments per accedir a fons

europeus.

5. BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.

5.1. Espais per els majors.

- Un compromís amb els  majors.  Espais públics en què puguen practicar

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

- Establir programes de voluntariat per a poder ajudar als majors (més allà

de l'assistència a domicili) que estan a soles o en famílies amb dificultats de

incompatibilitat.
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5.2. Alboraia Solidària

-  Un  compromís  amb  una  Alboraia  solidària  potenciant  el  voluntariat

especialment  entre  les  persones majors  i  la  sensibilització  en problemes

com la violència masclista.

5.3. Atenció a la dependència

- Més atenció a les famílies que més ho necessiten: monoparentals,  amb

persones  amb  diversitats  funcionals,  amb  dependents  (permanents  i

temporals). 

- S’establiran programes de recolzament a la unitat de convivència.

- Manteniment del Taller “Món Gran”

5.4. Conciliació de vida laboral i familiar.

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

(pasqua, nadal, estiu).

- Aplicació progressiva de bonificació significativa en els preus de serveis

com  l’Escola  d’Estiu  a  partir  del  segon  fil-filla  i  per  a  famílies

monoparentals.

6.  INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS  URBANS.  URBANISME  I

TERRITORI. MOBILITAT 
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A Compromís pensem que l’urbanisme ha d’estar al servei de les persones,

per  a  dotar-se  de  serveis  públics  i  no  per  a  especular  o  convertir

l'ajuntament en un agent urbanístic. Així mateix, estem conscienciats amb el

canvi  climàtic  i  la  necessitat  d’adoptar  mesures  d’estalvi  energètic  i  de

generació d’energia d’origen renovable.

6.1. Habitatge.

-  L’Ajuntament  ha  d’esdevindre  mediador  en  els  casos  d’execucions

hipotecàries amb possibilitat de desnonament.

-  Els  impostos  municipals  conseqüència  d’un  desnonament  no  recauran

sobre les persones desnonades que estiguen en risc d’exclusió social.

-  Es  promourà  la  Creació  del  Registre  Municipal  de  vi  vendes  de  lloguer

social i per a joves.

-  Prioritzar  i  afavorir  rehabilitacions  de  cases  antigues  i  promocions

familiars  en  parcel·les  urbanes  que  consoliden  el  sol  urbà  front  a  grans

desenvolupaments urbanístics d’ocupació de sòl urbanitzable. Construcció

de  habitatges  de  protecció  oficial  VPO  per  damunt  d’allò  que  marca  la

legislació vigent

6.2. Energia.

-  S’adoptaran  mesures  contra  la  pobresa  energètica  i  de  consum.

L’Ajuntament  no  consentirà  que  es  talle  l’aigua  a  cap  persona  baix  cap

concepte. Així mateix lluitarà per a que no es tallen tampoc els serveis de

llum  i/o  calefacció.  Així  mateix,  es  garantiran  ajudes  per  pagar  els
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subministraments  bàsics  de  llum,  aigua,  gas,  en  totes  les  famílies  amb

ingressos per baix d’un mínim.

-  S’establiran plans d’acció per al  foment de l’Energia Sostenible  amb la

Creació de l’Oficina d’Informació Energètica.

-  Es  fomentarà  l’estalvi  i  l’eficiència  energètica,  sensibilitzant  el  sector

industrial directament en els projectes de l’ajuntament.

- Dins del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, es millorarà la gestió

externa de l’energia en el conjunt del municipi, es potenciarà la implantació

d’energies renovables i s’optimitzaran els consums municipals i l’estalvi en

il·luminació i calefacció dels edificis públics.

6.3. Infraestructures.

-  L’urbanisme d’Alboraia està condicionat per  la dura herència  (convenis,

manca de dotacions, carregues del metro, parc públic, etc...). La postura de

Compromís  respecte  a  la  necessitat  d’un  nou  Pla  General  d’Ordenació

Urbana (PGOU) es proporcionar al  poble dotacions amb el  mínim consum

possible de terreny d’horta i el mínim volum d’edificació. Treballarem per a

que no es  consumisca tot  el  marge de  creixement que planteja  el  PATH.

Iniciarem  el   procés  de  participació  ciutadana  que  hem  estat  demanant

aquesta legislatura respecte al  nou PGOU.  S’ha  de  dotar  el  procés d’una

participació real i no només d’una explicació. 

 

- Solució a la comunicació vial amb Patacona i plantejament d'eixida directa

d'autopista a centre, polígon i Patacona. 
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-  Se  mantindrà  la  separació  física  dels  termes  municipals  de  València,

Tavernes i Alboraia, mantenint grans bosses d’espais verds o agrícoles.

-  Tal  com  diu  el  PATH  "Mantindre  l'espai  d'horta  entre  els  pobles  per

mantindre la seua personalitat, les visuals i els corredors naturals".

Pensem  que  el  model  de  conurbació  densa  està  superat  per  models

metropolitans on la ciutat és pericèntrica el que afavoreix la millor gestió de

serveis. En comptes de pensar en grans creixements, consolidar els barris

amb microactuacions urbanístiques.

- Treballarem per la cerca d'alternatives davant de les infraestructures que

poden fragmentar el nostre poble, afectar negativament a l'horta i dificultar

la comunicació entre nuclis: AVE, accés nord al port, etc.

-  Eliminació  del  polígon  de  Patacona,  potenciant  la  reubicació  de  les

empreses  en  el  polígon  d’Alboraia.  Reutilització  de  l’espai  per  negocis

relacionats amb l’oci i l’esport. (a través de la bonificació de l‘IBI els primers

anys) tenint en compte que allí també hauran d'anar habitatges.

- Un compromís per uns espais públics en què puguen gaudir especialment

les xiquetes, xiquets i les persones majors (espais on fer esport en espais

públics/carrer,  espais per a exercicis  per  als  majors).  Aprofitar l’espai  de

l’Avinguda d’Aragó per a l’oci i l’esport popular.

-  Parcs  públics  que  s'han  de  dur  endavant  a  Port  Saplaya  i  Patacona

(reivindicats pels veïns durant la legislatura 2015-2019 i què ja han definit

quines són les seues necessitats en el consell de participació d’urbanisme).

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

conservació (patrimoni històric).
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6.4. Promoció de l’Ens Metropolità de Transports.

- Des de Compromís se potenciarà de l’ens supramunicipal, gestionat per la

Generalitat,  per a administrar els recursos de mobilitat de forma integral

(metro-bus-tramvia-bicicleta) per a la zona metropolitana de València.

- Només amb la creació d'un ens depenent de la Generalitat i que gestione

globalment  els  medis  de  transport  (Metro,  Bus,  Valenbisi,  Tramvia)  es

defendran  justament  els  interessos  de  tots  els  habitants  de  València  i

l'Horta (àrea metropolitana) respecte horaris, freqüència i cobertura.

6.5. Mobilitat Sostenible.

- Connexió amb carril bici i vies no motoritzades dels tres nuclis de població

(Patacona, Port Saplaya, Alboraia) i l'Horta.

- Establiment de les zones de vianants i comercials del poble.

-  Limitació  de  l'ús  del  cotxe  privat  amb  mesures  de  dissuasió  amb  un

transport públic accessible i de qualitat.

- Donar suport a l’ús de la bicicleta.

- Promoure els mecanismes que afavorisquen la introducció progressiva de

vehicles  que  contribuïsquen  a  la  reducció  d'emissions  de  CO2,

desenvolupant  instal·lacions  adequades  d’energies  renovables  per  a

carregar-los.
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- Facilitar sistemes de cotxe compartit, sobretot per a grups d’usuaris que

compartixen rutes habituals.
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7. AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

- Elaboració pla agrari a Alboraia. Durant la legislatura 2015-2019 s'han fet

una  sèrie  d'estudis  previs,  ara  els  hauríem  de  concretar  en  un  pla  que

marcarà les línies mestres.

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

d’aigua.  Pla  d'estalvi  energètic  en  les  instal·lacions  municipals  i  en  les

particulars. Campanyes de conscienciació a la població. Cerca d’alternatives

d’abastiment com cooperatives elèctriques.

- Creació de la marca “Producte d’Alboraia” per als productes agrícoles.

- Reducció de residus. Un compromís amb la reducció de residus i amb el

reciclatge  d'aquests.  A  nivell  municipals  i  realització  d'activitats  de

conscienciació i de promoció de la reducció de residus entre el veïnat. 

- Recollida selectiva de la matèria orgànica en origen. No es realitzarà cap

ampliació, renovació nova licitació de serveis de recollida de residus que no

contemple el tractament separatiu de la matèria orgànica.

- Recollida selectiva i  de residus especials.  Campanyes de sensibilització

sobre  la  recollida  selectiva  i  també  sobre  residus  canins.  Recollida  de

residus  especials  en  comerços.  Estudi  de  la  viabilitat  de  papereres

selectives com ja estan fent en altres pobles del nostre voltant, per a què

eixos residus també vagen separats (paper, plàstic i orgànic)

-  Contaminació  acústica  i  lluminosa.  Elaboració  d'una  ordenança  de

contaminació  acústica i  lluminosa.  Contractació  per  part  de l'Ajuntament

d'un servei extern de mediació acústica
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-  Espais  naturals:  Parc  dels  Peixets  i  Carraixet.  Un  compromís  amb  el

Barranc del Carraixet. Contribuir amb la declaració d’espai natural protegit i

la potenciació dels seus valors. Proposem la declaració de parc natural de

tota  la  platja  entre  el  Carraixet  i  Patacona  incloent  l’entorn  de  la

desembocadura del barranc, la seua neteja i treballs per a la restauració i

recuperació de la biodiversitat i l’ecosistema dunar.

- Declaració del Carraixet com a Zona d'Especial Protecció d'Ocells (ZEPA).

- Control d’espècies de flora i fauna invasores.

- Trasllat de l’ecoparc al polígon industrial.

-  Promoció del transport públic.

-  Divulgació  dels  valors  de  l’horta.  Programa  intensiu  de  divulgació  dels

valors de l’horta entre escolars, interessats i nous veïns-es.

- Dia Mundial del Medi Ambient i iniciativa “Planta un arbre”. Recuperació de

la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny). Cada xiquet/a

que nasca a Alboraia, tindrà el seu arbre plantat en el Carraixet o en altre

espai destinat per a aquesta funció. 

-  Millora i  manteniment de camins rurals.  Enllumenament i  senyalització,

així com recuperar-los com a llocs de passeig dels veïns.

- Potenciació del Consell Local Agrari.
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- Mesures per a completar la renda agrària. Agroturisme. Potenciar el mercat

de auto venda de productes agraris al poble.

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

- Potenciar la col·laboració del Consell Agrari municipal amb altres entitats

del poble (amb el consell municipal del comerç, les escoles, ADL i Pactem

Nord).

-  Bonificació  de  l'IBI  agrícola  a  les  terres  en  actiu  com  ja  fan  altres

municipis.

- El nostre poble ha de signat el Pacte d'Alcaldies per al Clima i l'Energia

(2030). Haurem de dotar-nos dels recursos per a complir els compromisos

que representa el pacte (eficiència energètica).

- Fomentar l’agricultura ecològica.

-  Establiment  dels  criteris  mediambientals  a  tindre  en  compte  per

l’ajuntament  a  l’hora  de  la  realització  d’obres  municipals,  com  l’ús

d’energies alternatives.

- Realització de campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides a

tots els sectors socials (escolars, adults, industrials, tècnics municipals...).

-  Posar en marxa la iniciativa del  Consell  de les Platges Sense Fum, una

iniciativa educadora i no sancionadora que es focalitza a evitar els residus

originats del tabac (puntes de cigarret).

23



8. PATRIMONI, TURISME I FESTES.

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

l'Horta (Barranc, cultura de la xufa, etc.), la nostra gastronomia, la nostra

gent i la platja. Un compromís amb una horta i una platja netes i amb els

equipaments  turístics  necessaris.  Turisme  rural  en  l'horta  de  forma

sostenible i controlada. 

- Marcar, difondre i millorar una xarxa de camins rurals i sendes de ferradura

per al cicloturisme. 

- Creació de rutes que singularitzen el nostre poble (en la legislatura 2015-

2019 vam proposar  la  creació  de  la  ruta de  La Barraca  de Vicent  Blasco

Ibáñez a Alboraia aprofitant el 150 aniversari del naixement de l'escriptor i

també  vam  realitzar  una  ruta  “Caminada  per  l'Alboraia  moderna  i

contemporània”)

- Un compromís amb la millora dels serveis en les platges. Ja hem proposat

durant la legislatura 2015-2019 l'ampliació de l'horari de socorrisme. També

es previsible que les temporades de platja s'allarguen. 

- Creació d’un catàleg dels béns patrimonials del municipi: cultural, històric,

natural i paisatgístic.

- Correcta senyalització de les rutes de recorregut turístic, per explicar el

seu contingut. Especialment senyalització barranc i senyalització de l'horta

per a què es localitzen bé els domicilis del disseminat d'horta però també

amb objectius turístics. Creació de noves rutes que busquen els elements

que singularitzen Alboraia (l'horta, ruta Blasco Ibáñez, etc).
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- Diversificar l'oferta i les activitats culturals i festives entre els diferents

barris i zones d'Alboraia aprofitant els espais públics i centres cívics. 

- Pacificació de l’oci per a millorar la convivència veïnal.

9. EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS.

9.1. Educació.

- Nou CP Ausiàs March i nou centre de primària. Cal un nou CP Ausiàs March

i a més preveure un nou centre de primària. En aquest moment Alboraia està

infradotada de places públiques de qualitat. Considerant l’extensió urbana

pensem que no es pot concentrar les places al nou Ausiàs March sinó que

cal la creació d’un tercer centre.

- Manteniment del solar de l'antic Ausiàs March com a terreny educatiu i/o

dotacional donada la densitat i manca dotacional del barri.

- Nou institut al centre. La solució no pot ser la dispersió dels alumnes entre

instituts de València o fer que es desplacen a la Patacona. Una població amb

la composició demogràfica d’Alboraia requereix un institut.

- Escola a Port Saplaya. Cada nucli hauria de tindre el seu centre. Caldria

preveure ara, al nou PGOU, la convenient reserva dotacional.

- Educació d’adults. Finançament suficient i més recursos.
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-  Educació infantil pública 0-3 anys. Escola infantil pública de 0 a 3 anys.

Per la conciliació familiar laboral.

-  Transport  escolar  i  seguretat  en  accessos.  Prestació  i  gratuïtat  des

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

Potenciar la seguretat dels accessos als centres i el seu entorn.

- Potenciar el paper del Consell Escolar Municipal.

- Formació en idiomes. Un compromís d'estar pendents de les necessitats

formatives  del  nostre veïnat  (castellà per  a estrangers,  valencià,  anglès  i

altres idiomes) i donar resposta mitjançant l'Escola d'Adults.

- Potenciar els cursos de valencià per a nouvinguts, migrants i en totes les

zones del poble.

- Formació en noves tecnologies. Programar activitats per a evitar l'escletxa

digital.

-  Establir  acords  o  reglamentar  fórmules  per  l'optimització  dels  espais

educatius  públics.  Obertura  en horaris  diferents  sense dificultar  la  tasca

essencial  de  la  dependència  (pistes  esportives,  biblioteques,  aules

d'informàtica, salons d'actes, espais per exposicions…).

- Establir convenis de col·laboració amb altres ens que conduesquen a la

millora  de  l'oferta  educativa:  universitat,  associacions  de  pares  i  mares,

altres institucions.

- Millorar l’atenció psicològica als centres escolars.
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9.2. Cultura.

- Recorreguts per l’horta i  pel barranc.  Marcatge de recorreguts per a fer

esport per l'horta d'Alboraia i dotació de mobiliari esportiu.

- Casa de la cultura i extensions bibliotecàries. Potenciar les activitats de la

biblioteca i la programació cultural. Aprofitar locals municipals amb poc ús

per a crear extensions bibliotecàries a Patacona i a Saplaya. Potenciar les

Biblioplatges.

- Arxiu i publicacions. Posar en valor els fons fotogràfics i històrics de l’arxiu

municipal  mitjançant  activitats  culturals,  exposicions  i  publicacions.

Digitalització  del  patrimoni  documental  públic  i  privat  d’interès  per  a

Alboraia entre ell la documentació històrica parroquial d’Alboraia. Potenciar

publicacions que posen en valor el patrimoni cultural d’Alboraia.

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

recursos.

- Buscar recursos per a la retolació en valencià del poble i dels comerços.

- Potenciar el voluntariat lingüístic.

- Barraca municipal: Dotar d'un projecte cultural a la barraca municipal.

- Promoció d’artistes locals. Programa de promoció d’artistes locals: músics,

escriptors, pintors, dissenyadors. Circuit local connectat amb altres circuits

culturals comarcals o d’altre abast per a donar difusió al seu treball.
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-  Dia  de  l’Alboraier.  Convidar  veïnes  i  veïns  que  se  senten  vinculats

sentimentalment, visquen a Alboraia 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.

-  Ens  comprometrem  a  dedicar  una  part  substancial  dels  programes  de

festes a la música, el teatre i la literatura en valencià, i apostar pels creadors

locals i comarcals més joves.

- Creació del Consell Municipal de Cultura.

-  Dur la cultura al carrer, exposicions, teatre en els carrers del nostre poble.

- Expressions de Art Urbà. Per una banda està la part negativa (vandalisme)

que  s'ha  d'encarar  des  de  Policia  Local.  Però  des  de  Compromís  també

volem  canalitzar  les  manifestacions  artístiques  de  formes  que no  siguen

molestes (sempre en llocs autoritzats per l'Ajuntament).  

9.3. Esports.

-  Afavorir  l’esport  per  a  tots,  posant  a  l’abast  de  la  població  totes  les

instal·lacions i serveis auxiliars necessaris.

- Programar activitats específiques dirigides a la salut, principalment de la

gent gran.

- Esport nocturn en instal·lacions municipals. Apertura de les instal·lacions

públiques (per exemple escoles) per a la pràctica esportiva durant els caps

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

saludable de vida i potenciar la pilota valenciana.

10. SANITAT, SALUT PÚBLICA I PREVENCIÓ DE RISCOS.

- Confecció d’ordenances específiques per al control de riscos per a la salut i

promoció de normes d’higiene pública (ordenances del soroll,  ordenances

d’antenes de telefonia, ordenances sobre centrals elèctriques dins el casc

urbà,  ordenances  sobre  instal·lació  i  manteniment  d’aparells  d’aire

condicionat i calefacció).

- Contractació servei extern de mesura acústica.

-  Foment  del  voluntariat  en  general,  però  en  especial  aquell  adreçat  a

l'assistència a persones majors.

- Formació de la població davant de situacions d’emergència i catàstrofe.

- En la legislatura 2015-2019 vam proposar, arran de les fortes pluges de

2019, que s'habilitaran formes de comunicació per a poder donar avisos en

els tres nuclis de població (megafonia, pantalles, etc.). Estudi i instal·lació

de la millor alternativa.

- Plans d’educació per a la salut i divulgació d’hàbits saludables.

11. SEGURETAT CIUTADANA.
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-  Una  plantilla  de  la  Policia  Local  adequada  i  dimensionada  a  la  realitat

concreta d'Alboraia (tres nuclis de població i el disseminat d'horta), especial

atenció a la reducció d'efectius per les jubilacions i passes a segona activitat

(per edat o condició física).

-  Una  programació  continuada  de  campanyes  de  prevenció,  sobretot  en

aspectes  d’educació  viària  i  de  drogodependències;  i  també  d’altres  de

sensibilització com ara la bona utilització dels espais i dels servicis públics,

prevenció violència de gènere, assetjament escolar, prevenció dels delictes

informàtics, etc.

- Recuperar la figura de la policia de barri,  que atenga els tres nuclis de

població i també el disseminat de l'horta.

- Augment progressiu de l'horari del socorrisme en platges.

12.  PROPOSTES  ESPECÍFIQUES  PER  ALS  TRES  NUCLIS  POBLACIONALS  I

DISSEMINATS.

12.1 Propostes per al nucli tradicional.

-  Nucli  antic.  Reactivació  amb  programació  d'activitats  municipals  i

recolzament d'activitats que es desenvolupen en el barri. S'ha de conservar

la seua essència però sempre buscant acords amb els residents. 

-  Rei  en  Jaume.  Reactivació  amb  programació  d'activitats  municipals  i

recolzament d'activitats que es desenvolupen en el barri. 

 - Recuperació progressiva de la policia de barri.
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-  Dotar  al  nucli  tradicional  d'una  piscina  descoberta  a  l'estiu  pública  i

municipal.

12.2. Propostes per a Patacona.

- Millorar les seues infraestructures i augmentar la seguretat dels parcs.

- Comunicació no motoritzada amb Port Saplaya i el nucli tradicional.

- Millora de la comunicació motoritzada amb el nucli tradicional.

- Reforç dels serveis a la temporada d'estiu quan té més població, encara

que és un nucli costaner amb població constant durant tot l'any.

- Turisme sostenible, on puguen conviure la població que viu durant tot l'any

amb la que està de pas.

-  Reducció  progressiva  dels  dies  en  què  està  tancades  les  oficines

municipals durant l'estiu.

- Augment progressiu de l'horari del socorrisme en platges.

- Recuperació progressiva de la policia de barri.

- Neteja integral d'escombraires a Patacona.

12.3. Propostes per a Port Saplaya.

- Parc multifuncional en l'actual àrea esportiva.
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- Comunicació no motoritzada amb Patacona i el nucli tradicional.

- Reforç dels serveis a la temporada d'estiu quan té més població, encara

que és un nucli costaner amb població constant durant tot l'any.

- Turisme sostenible, on puguen conviure la població que viu durant tot l'any

amb la que està de pas.

- Recuperació progressiva de la policia de barri.

-  Reducció  progressiva  dels  dies  en  què  estan  tancades  les  oficines

municipals durant l'estiu.

-Augment progressiu de l'horari del socorrisme en platges.

- Substitució dels fanals deteriorats a Port Saplaya. 

12.4. Disseminat (Horta).

- Millorar la senyalització.

- Atenció policial dins de la filosofia de la policia de barri.

- Especial atenció a les infraestructures que puguen afectar negativament

als veïns-es que viuen en l'horta.

- Especial atenció als serveis: enllumenat públic, camins, recollida de fem.
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13. JOVENTUT

- Durant la legislatura 2015-2019 s'iniciaren els treballs per a l'elaboració

d'un  Pla  de  Joventut.  En  la  legislatura  2019-2023  haurem  de  finalitzar

l'elaboració del Pla de Joventut i implementar mesures en diferents camps

que estan inclosos en aquest programa.

- Mesures d’inserció laboral.  Amb taxes d’atur juvenil superant el 55% és

urgent  facilitar  una  primera  ocupació,  amb  assessorament  o  amb  la

participació  de  l'ajuntament  en  programes  de  contractació  i  formació

variada per a formar als joves en l’accés al primer treball.

- Primera vivenda. 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. Organitzar la rehabilitació de cases o espais no útils de cara a crear

apartaments de lloguer.

- Oci alternatiu per a joves. Creació d'espais per a oci alternatiu per a joves,

especialment enfocats en menors de 12-18 anys.

- Ampliació d’horaris esportius. Esport nocturn en instal·lacions municipals.

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

pràctica esportiva durant els caps de setmana.

-  Promoció  d’artistes  locals  joves.  Programa  promoció  artistes  locals:

músics, escriptors, pintors, dissenyadors, etc. Circuit local connectat amb

altres circuits culturals comarcals o d’altre abast per a donar difusió al seu

treball.

- Generar espais públics d'oci per a joves.
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-  Programació  d'activitats  per  a  joves,  prioritzant  una  programació

continuada al llarg de l'any per davant dels grans esdeveniments, i on espais

municipals  pugen  ser  aprofitats  pels  joves  (per  exemple  escoles  fora  de

l'horari laboral).

- Formació i campanyes per a previndre l’assetjament escolar.

-  Formació  i  campanyes  sobre  noves  tecnologies  i  xarxes.  Prevenint  el

possibles problemes que poden plantejar, però també per a què els joves

coneguen  millor  les  seues  possibilitats  a  l'hora  de  canalitzar  les  seues

qüestions positives (per exemple com poden ajudar en la cerca de treball o

per  a  canalitzar  iniciatives  juvenils  de  diferents  tipus  o  per  projectes  de

micromecenatge).

- Convocatòries obertes i públiques del Consell Sectorial de Joventut.

14. MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA

- Exposició i/o publicació sobre les persones que varen ser represaliades a

Alboraia durant el franquisme. Treball des dels fons municipals de l'arxiu,

testimonis i últimes investigacions publicades.

- Exposició sobre la història del municipi, comptant amb l'arxiu municipal, a

més  de  les  aportacions  individuals.  L'exposició  constarà  també,

específicament d'apartats referits als nuclis de Patacona i Port Saplaya, a

més de l'Horta.
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-  Exposició  mòbil,  amb  fotografia  històrica  i  vídeos,  sobre  l'evolució

paisatgística  del  Barranc  de  Carraixet,  que  es  puga  dur  a  les  escoles

municipals i on es mostre com ha evolucionat el Barranc, nexe d'unió dels

nuclis d'Alboraia, Port Saplaya i Patacona, per l'Horta.
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