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COMPROMÍS AMB URBANISME SOSTENIBLE I UNA VIVENDA DIGNA
1- Impulsar la participació i la transparència en tots el processos relacionats amb
l’urbanisme i les obres públiques que afecten a la població. D’aquesta manera no s’aprovarà
cap projecte urbanístic sense haver sigut consultat i informat prèviament al veïnat del nostre
poble, especialment al qui li afecte directament. Tots els projectes han de sotmetre's a estudi de
la ciutadania, el que suposa el lliure accés als documents de planejament i execució.
L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública, amb la creació de mecanismes
de participació real i informació, canalitzant les propostes i suggeriments que s'aporten.
2- Establir un pla d’ajudes i bonificacions fiscals per a la rehabilitació d’edificis,
especialment en el nucli històric del nostre poble. Aquest pla que formaria part del Pla de
Revitalització del nucli històric, sol·licitaria ajuda i assessorament de la Conselleria d’Habitatge de
la Generalitat Valenciana.
3- Basar les actuacions urbanístiques en les necessitats reals de la població i no en
projectes especulatius. Els excessos d’actuacions urbanístiques realitzades en passades
legislatures van suposar un greu problema econòmic per al nostre Ajuntament, en haver previst
ingressos per venda de parcel·les que no es van produir. En aquests moments hi ha suficient sòl
residencial, industrial i de serveis per a cobrir les necessitats reals dels pròxims anys, per la qual
cosa Compromís per l’Alcúdia advocarà per continuar la política de no desenvolupar nous
projectes urbanístics, de no ser que estiguen suficientment justificats.
4- Mantindre l’IBI de rústica per aquells sectors urbanitzables que en aquesta legislatura
han deixat de pagar com IBI d’urbana amb una justa i important reducció (sectors del PGOU
9 ,11 i 12). Igualment aplicar, a partir de 2020, l’acord respecte als sectors 7 i 14 d’una reducció
del 90% de l’IBI d’urbana. El Pla de 2002 es va fer en un context de creixement urbanístic que
després s'ha demostrat que no responia a la realitat. En aquest pla es contemplen 5 sectors
residencials, dels quals, 17 anys després, només s'han executat 2 i amb un percentatge alt de
cases buides i solars sense urbanitzar. Això implicava que qui tenia parcel·les en els sectors que
encara no s'han urbanitzat estaven pagant una contribució molt elevada en comparació a la
rústica, qüestió que hem resolt al poder tributar aquestes parcel·les com a rústiques.
5- Crear el Patrimoni Municipal del Sòl, amb les parcel·les municipals resultants dels diferents
plans urbanístics desenvolupats i que huí en dia són propietat de l'Ajuntament. Aquest
patrimoni es destinarà a les finalitats assenyalades legalment, tot revertint de manera directa o
indirecta, i de manera prioritària, en la promoció i edificació d’habitatges subjectes a algun
tipus de protecció pública.
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6- Garantir una gestió eficaç del sòl públic i la realització de polítiques actives d’habitatge
orientades al foment de la vivenda de protecció pública en propietat o lloguer i a la
disminució de costos en el preu final de l’habitatge, fent possible el dret constitucional a
una vivenda digna. A aquesta finalitat, amb la utilització de distints mecanismes, es destinaria
el patrimoni municipal de sòl integrat tant per les parcel·les de propietat municipal com pels
ingressos obtinguts per la venda de sòl municipal en els distints sectors industrials, comercials o
residencials. Negociar amb els bancs per a que traguen en lloguer les vivendes de què disposen
al nostre municipi a preus assequibles, posant la informació a l’abast de qui puga tindre interés.
7- Elaborar estudis periòdics sobre les necessitats d’aquest tipus d’habitatge, tant en
propietat com de lloguer, de la joventut, famílies i en general del veïnat de l’Alcúdia, de manera
que l’oferta s’ajuste de la millor manera possible a la demanda.
8- Promoure l’habitatge protegit en règim de lloguer a preus assequibles per a les
persones que l’ocupen. D’aquesta manera una part dels habitatges protegits que es
construïsquen a l’Alcúdia seran destinats al lloguer.
9- Establir una sistema d’ajudes al lloguer per a la gent jove, durant el primer any, de
manera que l’aventura de posar-se a viure de manera independent tinguera l’incentiu d’aquesta
ajuda. L’ajuda seria proporcional al preu del lloguer, amb una quantitat màxima i es reduiria a la
meitat en el segon any. . En el primer any de legislatura es redactarien les bases per aquestes
ajudes a les que caldria destinar una partida pressupostària adequada.
10- Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors en les
vivendes antigues, anteriors a l’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació de 2006, amb
assessorament tècnic i mesures econòmiques i fiscals, per tal de millorar l’accessibilitat de
persones majors o amb problemes de mobilitat, especialment per a persones amb dificultats
econòmiques. Aprofitar les subvencions d'altres institucions per a la instal·lació d'ascensors en
edificis de vivendes que no en disposen. Incloure en les ordenances fiscals l’exempció de
l’Impost d’obres i construccions per a la supressió de barreres arquitectòniques, ampliant
igualment l’exempció de l’Impost d’obres i construccions establida per la instal·lació d’ascensors
o aparells elevadors en les vivendes plurifamiliars a tota classe de vivendes.
11- Donar completa accessibilitat als edificis i instal·lacions públiques. Eliminar les
barreres arquitectòniques que encara existeixen amb la construcció d’ascensors o elevadors i
l’adaptació dels serveis, com a la Casa de la Solera, el bar de la Casa de la Cultura, l’Àgora Jove, el
Centre Enric Valor, la Piscina Coberta...
12- Elaborar una ordenança per a que els solars sense edificar en les zones residencials del
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nostre poble disposen d’una tanca garantint el seu manteniment en condicions de salubritat.
13- Establir els futurs usos de la Casa de la Solera, seu de l'antiga biblioteca, amb
participació ciutadana. L'edifici de la Casa de la Solera, destinat de manera fonamental a ser la
seu de l'antiga biblioteca, ha d'establir els usos futurs, dins de les necessitats del nostre poble. La
decisió sobre aquesta finalitat ha de ser participativa, per mitjà de les distintes associacions i a
través del Consell d'Entitats Ciutadanes. Entre els diferents usos, es fa necessari la creació d'un
Museu de l'Alcúdia, que detallem en l'apartat de Cultura, i que estaria conformat per les diverses
col·leccions ara existents i el Museu de l'Entrada.
- Definir, igualment, els possibles usos de l'Hort Manus, un edifici emblemàtic, infrautilitzat a dia
d'avuí.
14- Solucionar els problemes d'accessibilitat de la Casa de la Solera a les plantes superiors,
amb la instal·lació d’un ascensor per als usos actuals i futurs.
15- Crear una Sala Multiusos en algun dels edificis municipals que done resposta a les
necessitats de distintes associacions de l'Alcúdia a l'hora de reunir-se o practicar les seues
activitats.
16- Portar a terme el projecte de remodelació integral de l’Avinguda de Guadassuar, des de
la redona de l’Institut fins a la redona de l’olivera, amb l’eliminació dels carrils de servei,
ampliació de voreres, urbanització de les voreres que falten, actuació en la zona verda junt a
l’Institut i construcció del carril bici. Començant per la primera fase en la vorera del costat del
Centre de Salut, el projecte de la qual es troba en fase de redacció.
17- Solucionar el pas la gasolinera del Serrallo, millorant l’accessibilitat dels vianants entre
l’Avinguda Antonio Almela i l’Avinguda de Guadassuar, amb la finalitat d’eliminar les barreres
arquitectòniques, tal i com es va acordar en els pressupostos participatius.
18- Culminar les actuacions de consolidació dels murs del Convent de Santa Bàrbara, que
compten amb pressupost per aquest any gràcies a subvencions de la Diputació, de fons
europeus i de l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb l’objectiu que puga utilitzar-se com un espai
cultural i festiu, com en el passat.
19- Restaurar i conservar de l'Aqüeducte de la sènia de Santa Bàrbara, la Mota,
catalogat com element amb protecció integral en el Pla General d'Ordenació Urbana de
l'Alcúdia, davant el deteriorament que presenta. Es restauraran els morters desapareguts i
s'aplicarà un tractament fungicida per eliminar els fongs i plantes existents. Igualment
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s'adequarà l'entorn i es col·locarà en les immediacions un panel o cartell explicatiu. Caldria
sol·licitar la cessió a l’Ajuntament d’aquests monument als actuals propietaris de la Séquia
Reial del Xúquer.
20- Millorar les infraestructures de Montortal, amb una actuació de millora paisatgística i
urbana de les dos entrades al nucli de població.
21- Construir l’edifici d’acomiadaments civils que ja compta amb una partida pressupostària
suficient per a la seua realització i el projecte del qual està en fase d’elaboració.
22- Solucionar els problemes de connexió d’internet en determinades zones del poble,
especialment en els sectors 4 i 6, que no disposen de cap solució eficaç per tindre aquest
servei amb un mínim de qualitat.
23- Controlar les obres realitzades. Per tal de controlar el compliment de les normatives i que
les llicències i declaracions responsables s’ajusten a allò sol·licitat és imprescindible comptar
amb un tècnic de l’Ajuntament que efectue les inspeccions de les obres. Igualment la policia
local ha de comprovar que no s’inicien obres sense haver sol·licitat la llicència o la declaració
responsable corresponent, així com que s’haja sol·licitat l’ocupació de l’espai públic si fóra
necessari i que s’haja col·locat en lloc visible el cartell d’execució de les obres.
24- Solucionar els problemes de distints carrers del poble que quan plou de manera
torrencial s’inunden per un deficient funcionament de la xarxa de clavegueram, com són entre
altres els carrers Antonio Machado, Miguel Hernández, Salvador Allende, Pablo Iglesias, redona
del Serrallo o túnel del camp de futbol.
25- Reparar la façana i coberta de la Casa de la Música, aprovada en els pressupostos
participatius, que compta amb la partida corresponent i que es troba en fase de redacció del
projecte.
26- Pavimentar el carrer Pintor Vergara i altres carrers, inversió aprovada en els pressupostos
participatius i que compta amb la partida corresponent.
27- Dotar d’ombra al Parc de la II República, inversió aprovada en els pressupostos
participatius i que compta amb la partida corresponent.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
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1- Aplicar la regla de les 3 R, reduir, reutilitzar i reciclar en totes les actuacions municipals.
2- Dinamitzar el Consell del Medi Ambient amb la incorporació de persones i
organitzacions que vulguen participar-hi. Aquest Consell serà informat i consultat respecte
actuacions en matèria mediambiental i tindrà un calendari de reunions trimestrals.
3- Redactar, en matèria de residus, el Pla Local de Residus en conformitat amb el nou Pla de
Residus de la Comunitat Valenciana, posant en marxa, a principi de legislatura, la recollida
porta a porta i la recollida selectiva de matèria orgànica mitjançant el 5é contenidor. Per a
això es dotarà a la població dels poals de recollida necessaris. Compromís per l’Alcúdia
aposta per un altre model en el qual es prioritze la reducció en origen, la proximitat i
l'autosuficiència, el porta a porta, la recollida selectiva de la matèria orgànica, la gestió pública, la
sensibilització i la participació social.
- Apostar, de la mateixa manera pel Sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR) amb el
qual tots i totes paguem una quantitat al comprar els envasos que recuperem al retornarlos. Aquest sistema ha demostrat que es pot reduir dràsticament el problema dels plàstics que
contaminen els nostres espais naturals, rius i mars. Igualment ens oposarem a la incineració de
residus per les seues greus conseqüències per a la salut.
4- Destinar els ingressos generats pel reciclatge de vidre i paper i cartó (uns 25.000 euros
anuals) a fins ambientals i a la millora del reciclatge, igual que s’ha fet els dos últims anys.
S’informarà periòdicament de les quantitats de paper, vidre i envasos recuperats a l’Alcúdia.
5- Promoure el reciclatge, reducció i reutilització dels residus generats, igual que s’ha fet
en la legislatura passada amb la campanya “Cada cosa al seu lloc. L’Alcúdia recicla”, amb el
doble objectiu de protegir el medi ambient i estalviar diners. Des de l'Ajuntament, en
col·laboració amb el Consell de Medi Ambient, s'organitzaran campanyes de sensibilització
periòdiques sobre els beneficis d'efectuar una separació adequada i del reciclatge dels
residus. Una part fonamental d’aquestes campanyes ha d’anar dirigida als escolars de l’Alcúdia,
que són el futurs ciutadans i han de tindre una bona formació en matèria de residus.
6- Demanar la constitució d’un Consell de Participació Social com òrgan assessor del
Consorci de Residus, que estiga composat per sindicats, organitzacions ecologistes, comerciants,
associacions de veïns, consumidors i altres entitats ciutadanes i socials.
7- Oposar-se al nou abocador de residus proposat al terme de Guadassuar, prop del terme
de l’Alcúdia. Aquesta nova proposta que substitueix al macroabocador que es volia fer al costat
de la séquia reial i que s'aconseguí aturar, se situa en una ubicació inicialment descartada per no
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garantir la impermeabilitat del substrat geològic i se situaria a poc més d’1 km del terme de
l’Alcúdia i a una distància similar d’un nucli d’una trentena cases situat entre els termes de
l’Alcúdia. La zona on es pretén ubicar es troba literalment encaixada per dos barrancs que
drenen les terres conegudes com la Garrofera de Guadassuar, aigües avall de la vessant oriental
de les muntanyes de Tous. Un dels dos barrancs baixa pel mateix terme de Guadassuar per
desembocar en la Séquia Reial del Xúquer. L’altre discorre pel terme d’Alzira per acabar en una
zona endorreica on part de les aigües que pot recollir s’infiltren en el subsòl, amb la possibilitat
de vessar al paratge dels ullals del Riu Verd.
8- Implantar unes normes de bones pràctiques en l’ús i el consum de paper per part de
l’Ajuntament, amb l’objectiu de reduir sensiblement les despeses destinades a la publicitat per
una part i a donar exemple des del punt de vista mediambiental per altra, amb la reducció del
consum de paper i la utilització de paper reciclat per a la propaganda i publicacions. Igualment
amb les compres i subministrament de material a l'Ajuntament.
- Utilitzar paper reciclat, de manera regular, per part de l'Ajuntament tant a nivell intern
com en la impressió de tota classe d'avisos, documents i materials públics.
9- Realitzar un Manteniment i neteja periòdica de la zona d’oci del riu Magre recentment
remodelada. La manera de conservar aquest espai i poder gaudir d’ell consisteix, per una part,
en el comportament cívic dels usuaris, per altra, en la vigilància de la zona per evitar actes
vandàlics i, per altra, en el manteniment i neteja continu de la zona.
10- Restaurar i millorar la senda del Magre des de la zona d’oci fins al camí el Teular.
L’Ajuntament té elaborat un projecte de restauració de 50.000 euros amb diverses actuacions de
restauració i millora de la senda del Magre que discorre al llarg dels 3 km de terme de l’Alcúdia,
promovent activitats ambientals, lúdiques i visites escolars al seu entorn. Igualment, anualment
s’organitzarà una jornada de neteja de la senda i el riu, com s’ha efectuat en aquesta legislatura.
11- Participar en la Mesa pel Magre, constituïda pels ajuntaments de la Ribera que travessa
el riu. L’objectiu d’aquesta Mesa que organitza la Ruta pel Magre, és la conservació i millora del
riu i els seus ecosistemes associats, reivindicant el cabal ecològic assignat al riu en el Pla
Hidrològic.
12- Tramitar la declaració del Corral de Rafel com a Paratge Natural Municipal, iniciada en
aquesta legislatura, per dotar-se d’una figura de protecció a aquest espai natural. Continuar amb
el manteniment i neteja contínua de la zona.
13- Escometre la segona fase de la rehabilitació del Jardí de la Creueta, una vegada
finalitzada la primera fase de la restauració recentment adjudicada. Igualment s’ha de restaurar
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la casa del Jardí considerant el seu possible ús com a taller ocupacional o complint alguna funció
social o educativa.
14- Instal·lar nous panells solars fotovoltaics d’autoconsum en edificis públics de l’Alcúdia,
igual que s’ha fet aquesta legislatura amb les instal·lacions d’autoconsum de l’Ajuntament i la
Biblioteca.
15- Promoure la instal·lació de panells fotovoltaics solars d’autoconsum mitjançant
subvencions i l’exempció de l’Impost d’Obres i Construccions per a les instal·lacions de
sistemes de producció d’energia elèctrica provinent del sol (plaques fotovoltaiques, plaques
tèrmiques o plaques híbrides), que actualment s’aplica únicament al cost de les plaques i no a les
obres necessàries per a la seua instal·lació.
16- Posar en marxa del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals i el Pla Local de Cremes, una
vegada siga aprovat per la Generalitat, aprovat recentment. Posar en marxa les actuacions
contemplades en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals i desenvolupar-les en el període de
vigència tant de la prevenció de la iniciació (de vigilància i detecció, sobre causes estructurals i
de conscienciació, informació i divulgació) com de prevenció de la propagació (tractament de la
vegetació, xarxa viària i punts d’aigua).
- Difondre aquests plans per mig de xerrades informatives dirigides a la població en general, als
llauradors, i als propietaris de les finques i parcel·les pròximes, especialment a la urbanització de
la Florentina i habitatges disseminats.
17- Modificar i adaptar a la legislació actual de l’ordenança contra el soroll i la
contaminació acústica amb la finalitat de reduir les molèsties produïdes per vehicles,
indústries, tallers, locals de diversió.... amb la presa de mesures oportunes per a la seua vigilància
i correcció. L’objectiu de l'esmentada ordenança és la protecció de la salut dels ciutadans i
ciutadanes i millorar la qualitat del medi ambient, fent compatible la diversió i esbargiment de la
gent amb el respecte al descans dels altres.
- Realitzar mesuraments acústics a l’espai públic del municipi i control periòdic del soroll
dels vehicles motoritzats.
18- Pel tancament de Cofrents. Després de l'accident de Fukushima s'ha posat clarament de
manifest la perillositat de les centrals nuclears, els riscos inassolibles que suporten les zones i
poblacions en què s'ubiquen. L'Alcúdia es troba a tan sols 45 km de Cofrents. Cal reclamar un
calendari de tancament definitiu de la central nuclear de Cofrents al final de l'actual pròrroga de
funcionament, en març de 2021, i de la resta de centrals nuclears, i substituir l'energia nuclear
per les energies renovables.
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19- Fomentar la creació d'un Voluntariat Ecològic que realitzara funcions de protecció i
conscienciació en temes mediambientals. Organitzar en col·laboració amb aquest voluntariat les
jornades de neteja del riu o/i de la muntanya. (Mans al riu i Dia de la Muntanya neta)
20- Complir l’ordenança de tinença d’animals, en especial en allò referent a la recollida dels
excrements dels gossos i a dur bosses de recollida. L'Ajuntament efectuarà noves campanyes
informatives i de sensibilització sobre aquest tema i aplicarà sancions als infractors de
l’ordenança reguladora. S’estudiarà l’aplicació de nous sistemes com la creació d’un banc d’ADN
per localitzar als propietaris dels animals responsables dels excrements. Igualment es controlarà
l’obligació de que els animals estiguen censats, vacunats i proveïts d’un xip, de no entrar en els
parcs i jardins, excepte en les zones habilitades per a gossos, així com l’obligació d’anar lligats.
També es farà seguiment del compliment de la normativa dels gossos considerats potencialment
perillosos.
21- Realitzar el manteniment i neteja periòdica de les tres zones de gossos existents a
l’Alcúdia recordant que aquestes són zones d’esbargiment per a gossos, on poden estar solts,
però on s’han de recollir els excrements igual que a la resta de zones. Estudiar la necessitat de
construcció d’una quarta zona per a gossos, en la part est de la població.
22- Perseguir el maltractament i abandonament animal, donant suport a la constitució
d’alguna associació protectora dels animals al nostre poble. Realització de campanyes de
sensibilització entre la població i les escoles sobre el respecte i cura cap als animals. No
s'introduirà, ni s'informarà favorablement des de l'Ajuntament, a cap espectacle que
supose maltractament dels animals.
- Realitzar un Pla de control de colònies felines. Esterilització, cens i alimentació.
- Proposar a nivell autonòmic la reducció de l’IVA veterinari al 4% i estudiar la possible
subvenció als usuaris.
- Estudiar la creació d'una xarxa de cases de acollida per a animals abandonats en vistes a la
construcció d'un refugi municipal.
- Realitzar campanyes d'esterilització d'animals de companyia reduint el cost amb un acord
amb els veterinaris, així com de sensibilització de la importància de la esterilització
23- Celebrar el Dia de l’Arbre, al riu o a la muntanya, i la Festa de l’Arbre, en parcs del nostre
poble, de manera similar a la present legislatura.
24- Aplicar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia per tal d’implementar mesures per al
compliment del compromís de reduir les emissions de CO2 a l’Alcúdia en un 40% per al 2030, tal i
com figura en el Pacte de les Alcaldies.
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25- Organitzar el concurs audiovisual Medi. Consolidar aquest concurs sobre documentals de
medi ambient, que és l’únic existent a la Comunitat Valenciana i que tan bona repercussió ha
tingut, mantenint la col·laboració amb les principals entitats ecologistes valencianes.
26- Vigilar a través de la Patrulla Rural de la Policia Local els nostres espais naturals, així
com dels abocaments incontrolats que puguen ser detectats en el nostre terme, amb la seua
immediata retirada i sanció dels responsables.
27- Elaborar una guia de rutes senderistes i en bicicleta del nostre poble amb la
senyalització adequada, revisant la que es va fer en el seu moment. Creació d’itineraris
ambientals de la nostra població amb les guies corresponents.
28- Fomentar la compra de vehicles elèctrics mitjançant la millora de la bonificació de
l’impost per aquest tipus de vehicles i la subvenció de punts de càrrega en els domicilis de
les persones amb aquest tipus de vehicle.
29- L’adquisició de nous vehicles municipals de qualsevol classe serà de vehicles elèctrics,
per la qual cosa s’instal·larà un punt de càrrega en algun magatzem municipal.
30- Organitzar tallers i cursos sobre estalvi i eficiència energètica, igual que sobre energies
renovables, especialment instal·lació de plaques solars d’autoconsum.
COMPROMÍS AMB LA MOBILITAT SOSTENIBLE
1- Elaborar un Pla d’accessibilitat de voreres per mig d’un programa d’inversions anuals, amb
el compromís de l’adaptació total dels passos de vianants a la normativa en matèria
d’accessibilitat, en la pròxima legislatura, per a que els nostres carrers siguen accessibles en els
principals itineraris urbans. Executar les obres d’accessibilitat previstes en els pressupostos
participatius dels carrer Calvo Acacio i accessos al Centre de Salut.
2- Recuperar els carrers per a les persones, donar protagonisme als vianants i als ciclistes,
pacificar el trànsit, millorar la seguretat viària i reduir l’ús del vehicle privat motoritzat i la
contaminació acústica. Cal situar a les persones de nou en el centre de la planificació urbana.
Donarem el protagonisme als desplaçaments a peu i amb bicicleta, fomentarem l’ús del
transport col·lectiu cap a altres municipis, i per a això caldrà reduir l’ús del vehicle privat
motoritzat, especialment en els desplaçaments interns del municipi. L’objectiu és millorar la
qualitat de vida i el benestar de les veïnes i dels veïns de l’Alcúdia.
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3- Posar en marxa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible redactat en la present legislatura,
que haurà d’aprovar-se en l’inici de la pròxima i que té com a principals objectius els assenyalats
en el punt anterior. Per això cal establir les mesures que s’aplicaran al llarg de la legislatura amb
l’elaboració d’un calendari d’aplicació. Aquest desenvolupament tindrà caràcter transversal
involucrant les distintes regidories.
4- Crear una xarxa d’itineraris segurs, amables i accessibles amb preferència per a
vianants, per anar a peu i en bici, que comuniquen distintes zones del poble i els principals
edificis, serveis i equipaments d’ús quotidià. Caldrà senyalitzar i revisar els carrers d’aquesta
xarxa per estudiar la necessitat d’ampliar les voreres o crear una plataforma única, millorar les
interseccions i eliminar els punt insegurs.
5- Peatonalitzar els carrers del cas antic: Patricio Boronat, Sant Andreu, Sant Pere, San Cristòfol,
General Albert, Església i Plaça d’Àngel Nogales. Aquest projecte es va aprovar en els
pressupostos participatius, compta amb projecte i amb un important finançament.
6- Posar en marxa distints aspectes que formen part del Pla de Mobilitat com ara:
- Augment de la seguretat vial amb la pacificació del trànsit.
- Millora dels encreuaments per als vianants i els ciclistes.
- Millora de les interseccions amb passos de vianants, sota criteris de seguretat i
accessibilitat
- Construcció o ampliació de voreres.
- Revisió i eliminació d’obstacles i barreres arquitectòniques en voreres i en carrers per a
vianants
- Creació de nous itineraris per a passeig.
- Adequació de les parades d’autobús.
- Adequació de l’itinerari des de Montortal fins la parada de metro.
- Estudi de reordenació i pacificació de trànsit.
- Incorporació de noves places d’aparcament.
- Increment de places de càrrega i descàrrega.
- Mesures de foment de la mobilitat sostenible des de les empreses.
- Connexió des del nucli urbà amb el riu Magre.
- Revisió de l’Ordenança de terrasses per garantir el compliment de la normativa
d’accessibilitat.
7- Crear l’anell ciclista ja dissenyat en la present legislatura. L’anell ciclista rodejaria el poble a
través de les rondes de manera que permetera la connexió amb el nucli urbà. El seu traçat aniria
per la Ronda Nord, Avda Mestre Serrano, Massalavés, Pablo Iglesias, Salvador Allende, Llibertat,
Avda Guadassuar i Avda de Carlet.
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8- Fomentar l’ús de la bicicleta, amb la dotació d’aparcaments de bicicletes, creació de vies
ciclistes estratègiques per a connexió amb polígons industrials i equipaments, connexions
comarcals amb bicicleta, acords amb les empreses per l’ús de la bicicleta i campanyes de foment
d’aquest ús. Continuar amb l’activitat “Al col·le en bici” dos vegades a l’any. Organització del Dia
de la Bici al mes de setembre i el desplaçament en bicicleta al Dia de l’Arbre, al mes de febrer.
Realització de la Volta urbana en bicicleta a l’Alcúdia en la Setmana de la Mobilitat.
9- Crear la Mesa de Mobilitat, un òrgan de participació ciutadana que s’encarregarà de fer el
seguiment de la implantació del Pla de Mobilitat a l’Alcúdia. Estarà formada per regidors
municipals, associacions relacionades amb la mobilitat i persones interessades.
10- Realitzar campanyes de sensibilització i divulgació sobre la mobilitat, especialment als
centres educatius, amb la incorporació dels conceptes sobre mobilitat sostenible en el
currículum escolar.
11- Desviar la CV-50 fora del nucli urbà. Aquesta sol·licitud, que ha estat tramitant-se,
permetria pacificar les avingudes de Guadassuar i de Carlet, així com molts dels carrers
connectats amb les mateixes, que es convertirien en carrers que millorarien la seua qualitat
urbana de manera notable.
12- L’Alcúdia ciutat 30: Mantindre la limitació de velocitat en tot el casc urbà a 30 km/hora.
Vigilància i control del nivell de velocitat dels vehicles pel casc urbà per tal de garantir el
compliment de la limitació de velocitat.
13- Fomentar el transport públic amb la millora de la línia de Metrovalencia i de la
connexió en autobús amb València, Alzira i l’Hospital de la Ribera. Demanant la millora de la
línia de Metro, augmentat la freqüència, la reducció del temps de viatge i eliminant els passos a
nivell encara existents. Estudiar el desdoblament de les vies. Demanar la licitació immediata
del projecte de les línies autobusos que afecten a l’Alcúdia: la línia 1 Alberic-València que
contempla 5 serveis diaris de connexió de l’Alcúdia amb València i la línia 3 Llombai-AlziraHospital, que contempla 7 serveis diaris de connexió de l’Alcúdia amb Alzira i l’Hospital de la
Ribera. Elaboració de mapes de correspondències d'autobusos i itineraris que es poden fer des
d'Alcúdia.
- Contemplar la creació d’un servei intern d’autobús en el moment que entre en vigor la
línia d’autobusos Llombai-Alzira-Hospital que substituirà el servei que actualment està
prestant l’Ajuntament. Aquest servei intern serviria com a connexió de les actuals parades amb
les contemplades en la línia comarcal.
14- Sol·licitar la integració de l’Alcúdia en l’Àrea Metropolitana, per tal de dotar al nostre
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poble del servei de MetroBus, com en l’actualitat tenen poblacions veïnes com Alginet, Carlet
o Benimodo. Aquest servei connecta de manera regular les poblacions amb València i l’area
metropolitana.
15- Exigir la modernització integral de la línia 1 de metro començant per garantir la
seguretat dels usuaris, però també demanant la reducció del temps de viatge per tal
d’arribar a València en poc més de 30 minuts, incloent la duplicació de les actuals vies fins a
l’Alcúdia, i l’augment de la freqüència per a fer el tren realment competitiu amb l’automòbil. Es
demanarà igualment un servei nocturn de Metro els caps de setmana.
16- Exigir a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana la millora del pas a nivell del carrer de
Santa Bàrbara, que constitueix un autèntic punt negre, igual que l’accessibilitat des de
l’Estació a l’Avinguda Mestre Serrano. Aquesta legislatura s’han tingut distintes reunions amb
FGV i existeix un projecte per solucionar els dos problemes, encara que, a hores d’ara no hi ha
consignació pressupostària.
Millora de l’actual pas a nivell del carrer de Santa Bàrbara amb segregació de l’espai vianants,
senyalització i accessibilitat adequades, per a millorar la seguretat de les persones que travessen
a peu les vies. Igualment ha de solucionar-se, mitjançant la instal·lació d’un ascensor,
l’accessibilitat entre l’Estació de Metrovalencia i l’Avdinguda Mestre Serrano situada a l’altre
costat de les vies, ja que el pas actual, mitjançant escales no és accessible. Igualment cal suprimir
el pas de vianants que travessa les vies en superfície per la mateixa estació sense cap tipus de
barrera, i que resulta extremadament perillós.
Establir un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana similar a l’existent en distintes
poblacions que permeta la reducció del preu dels bitllets per a joves i jubilats.
17- Promoure la creació d’una xarxa de transport públic que comunique les localitats més
importants de la nostra comarca. Instar a les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa a que
efectuen un estudi conjunt, a través del Consorci de la Ribera, de la situació del transport públic
interurbà a la Ribera, per tal de demanar la millora de les línies existents i la creació de noves
línies de transport col·lectiu interurbà que donen comunicació i servei als habitants dels
distints pobles de la Ribera.
18- Exigir a la Generalitat transport públic i gratuït a l’Hospital de la Ribera, sense que siga
el nostre ajuntament el que haja de cobrir les despeses.
19- Fomentar la conducció eficient, responsable i segura. Efectuar campanyes i cursos
sobre la conducció eficient i segura.
20- Celebrar anualment de la Setmana de la Mobilitat i el Dia sense cotxes al mes de
setembre, amb la realització d’una ample programa d’activitats com la Volta urbana en bicicleta,
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el Concurs de Fotografia sobre mobilitat sostenible, el Dia de la Bici, el Dia sense cotxes, al col·le
en bici...
21- Pacificar el trànsit. Respectar les persones i vehicles complint les normes de trànsit. En
aquest sentit és molt important respectar la velocitat màxima de 30 km/h en tot el nucli urbà
de l’Alcúdia. Igualment és imprescindible que els vehicles no envaeixen les àrees de circulació de
persones i bicicletes, cosa que succeeix quan s’estaciona en passos de zebra, damunt de les
voreres, en doble fila o en els xamfrans de les cases. És prioritari no obstaculitzar el pas de
vianants en cap lloc, més si cap perquè cal tenir en compte de manera especial les persones
amb mobilitat reduïda. La Policia Local vigilarà el compliment de les anteriors indicacions i
atendrà especialment les reclamacions i avisos d’aquells veïns i veïnes que es troben en situació
de dificultats de mobilitat.
22- Xarxa comarcal de carrils bici. Connexió amb Guadassuar i Alzira per mitjà d’un carril bici.
23- Ampliar i urbanitzar el tram final de l’Avinguda Compte del Serrallo.
24- Executar la segona fase de l’eixamplament de la vorera del carrer Fray Junípero Serra,
que compta amb el finançament corresponent.
25- Construir nous passos sobreelevats en els carrers on siga necessari la reducció de la
velocitat dels vehicles i augmentar la seguretat dels vianants.
COMPROMÍS AMB EL CAMP VALENCIÀ
1- Defensar l’agricultura i la dignitat dels llauradors: com a sector estratègic per la seua
importància econòmica, social i mediambiental, conservant el medi rural, proporcionant
qualitat i seguretat alimentària al temps que conserva el paisatge. Potenciació dels mercats
locals i comarcals. Acostar el productor al consumidor per disminuir el nombre d’intermediaris.
Reivindicar uns preus justos per al camp garantint que els preus de venda no estiguen mai
per baix dels costos de producció per aconseguir el manteniment d’una renda agrària
digna i unes jubilacions més justes.
2- Donar suport a les reivindicacions del camp, oposant-se als acords firmats per la Unió
Europea amb països com Sud-Àfrica, reclamant el suport del Govern espanyol a les
administracions i parts afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a que
lidere davant la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l’Àfrica
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Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore els aspectes negatius per als
productors nacionals, incloent-hi tant els aspectes fitosanitaris, com sòcio-laborals i econòmics.
Així mateix demanar al Govern Espanyol que, amb caràcter, urgent sol·licite a la Comissió de la
UE l'aplicació de la clàusula de salvaguarda donada la perillosa crisi que travessa el sector
citrícola valencià I nacional.
- Cal adoptar mesures polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets
d’aquest sector, el seu desenvolupament i protecció.

3- Fomentar una nova cultura alimentària que tinga en compte la múltiple funció de l'activitat
agrària, és a dir, l'alimentària, l'ambiental, la paisatgística, l'econòmica i la social. Amb mesures
de suport a l’agricultura ecològica i de proximitat, i la inversió en modernització i promoció
dels productes agrícoles valencians en els mercats internacionals.
4- 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.
5- Potenciar el Servei d'Assessorament per als Llauradors que subministraria una informació
puntual al voltant de diverses matèries. Aquest servei ha d’actuar en col·laboració amb les
diverses entitats relacionades amb l’agricultura al nostre poble i especialment amb el Consell
Local Agrari. Entre altres temes hauria d'assessorar amb conferències i edició de fulls explicatius
sobre temes legals i jurídics, segurs, règim de la seguretat social...
- Potenciar, des de l’Ajuntament cursos per a formar a persones sense treball i joves
agricultors en assumptes agraris amb futur laboral com el viverisme, l’agricultura biològica, el
turisme rural, la ramaderia i l'apicultura, la jardineria o els treballs forestals.
6- Fomentar l'agricultura ecològica com a alternativa de futur a l'agricultura tradicional.
Ajudar a projectes de reconversió a l’agricultura ecològica o als que utilitzen tècniques
respectuoses amb el medi ambient i la salut de les persones. Assessorar i informar als llauradors i
llauradores tant sobre aquests cultius com sobre els canals de comercialització dels productes.
7- Informar i sensibilitzar els llauradors i llauradores sobre la necessitat d'utilitzar
productes menys agressius amb la terra, ja que l'excés de nitrats, herbicides, plaguicides i
altres abonaments químics, danyen la terra i l'aigua i posen en perill la salut del llaurador i la
llauradora i del públic consumidor; oferint solucions adequades més respectuoses amb el medi
ambient.
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8- Promoure el consum dels nostres productes agraris: Cal promoure els productes i les
iniciatives locals nostres, de proximitat, que eviten intermediaris i milloren la confiança entre els
llauradors i llauradores i els consumidors i consumidores.
9- Recolzar les reivindicacions del camp, davant l'administració autonòmica, estatal i europea,
per tal d'aconseguir que els llauradors i llauradores tinguen una solució justa i digna als seus
problemes. Les ajudes agrícoles de les distintes institucions haurien d'anar dirigides a la gent
que viu del camp, potenciant la professionalitat d'aquestes persones.
10- Continuar la millora, conservació i neteja del camins rurals del terme, amb l’execució del
Pla de Camins que ja disposa dels projectes corresponents i que estan l’espera de l’aprovació per
part de Diputació, sempre a través de la planificació i els suggeriments efectuats pel Consell
Local Agrari. Elaboració d'un Pla anual de millora dels camins i de neteja dels mateixos, com
s’ha fet en la present legislatura, incloent la coordinació amb els pobles veïns en matèria de
camins rurals.
- Executar les actuacions als camins rurals Florentina, Batallar i Riu Rau, aprovats i pendents,
igual que els camins del Mas, Carlet-Algemesí, Teular i paral·lel a l’autovia, que s’executaran
en breu.
11- Intensificar el control i vigilància del terme, per mitjà de la Patrulla Rural, per evitar els
robatoris de fruita i productes agrícoles o danys en les infraestructures agràries.
12- Crear el Museu de l’Aigua i de l’Agricultura en la casa dels motors situada al costat de la
Séquia Reial i en les proximitats de l’Aqüeducte. Dit museu posaria en valor l’arquitectura
hidràulica lligada a l’aigua en el terme de l’Alcúdia.
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.
13- Organitzar xerrades i activitats entre la població en general i en les escoles per a
fomentar la importància d'una alimentació sana i natural amb el consum d'aliments de
proximitat, de temporada i productes de l’agricultura ecològica.
14- Posada en marxa del Banc de Terres. Adequar les parcel·les de les que disposa
l’Ajuntament, prop del riu Magre, al voltant de 40 fanegades, per a que puguen ser treballades
per joves agricultors del nostre poble. S’aprovarien unes bases, de les quals ja existeix un
esborrany, i s’oferirien en condicions avantatjoses als que volgueren treballar en elles. Aquest
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projecte té un pressupost per a l’adequació de les parcel·les disponibles i es posarà en marxa al
principi de la legislatura tan prompte tinga la fórmula legal pertinent.
COMPROMÍS AMB UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, VALENCIANA I DE QUALITAT
1- Defensa del sistema públic de l’ensenyament, de qualitat i en valencià. Per a Compromís
per l’Alcúdia, la millor manera de garantir l’exercici del dret a l’educació, passa per defensar un
sistema públic d’ensenyament que, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei
de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics.
- Cal fer les gestions necessàries per baixar les ràtios d’alumnes. Les ràtios d'alumnes per
aula han de ser d'un màxim de 20 alumnes en infantil de 3 anys, 25 en la resta d'Infantil i Primària
i 30 en Secundària.
2- Exigir la implantació del Cicle Formatiu de mecanitzat (metall-mecànica) en l'Institut
d'Ensenyament Secundari Els Évols. En l'actualitat no hi ha possibilitat de realitzar cap Cicle
Formatiu a la nostra localitat, i els joves que volen cursar aquesta opció han de desplaçar-se a
altres poblacions. De fet, l'Alcúdia és l'única localitat superior als 10.000 habitants que no disposa
d'aquesta alternativa. Malgrat l’adhesió al Pla Edificant i les gestions fetes des de la regidoria
d’educació encara no s’ha aprovat la seua construcció.
3- Dotar de 8 noves aules als col·legis públics Heretats, Batallar i Les Comes, d’acord amb el
Pla Edificant, posat en marxa per la Conselleria d’Educació i amb què l’Ajuntament ha estat
treballant aquesta legislatura: dues aules i despatxos al CEIP Heretats, tres aules al CEIP Batallar i
tres aules i diverses modificacions al CEIP Les Comes. Aquestes construccions suposaran
l’eliminació dels barracons al col·legi Batallar i aconseguir millors instal·lacions als tres col·legis.
En total una inversió de 1’5 milions d’euros aproximadament.
4 – Construir un nou centre d’Educació Primària en el sòl reservat per aquesta finalitat junt
a l'Escola Infantil de 0 a 3 anys, en funció de les necessitats. L'augment de la població escolar
els últims anys està portant al desdoblament de moltes aules als centres. L’Adhesió al Pla
Edificant de Conselleria suposarà l’adequació dels espais necessaris als diferents centres del
poble. No obstant això, cal plantejar-se la necessitat de construir un nou centre d’Infantil i
Primària a L’Alcúdia.
4 - Demanar a la Conselleria d’Educació la dotació de mitjans materials i humans a les
escoles per tal d’atendre adequadament l’alumnat nouvingut, de compensatòria educativa i en
general a totes les necessitats educatives, tal com es reflexa al nou Decret d’Inclusió de
Conselleria.
- Exigir a la Conselleria el pagament puntual de les beques i ajudes, com les del menjador,
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així com les despeses de funcionament dels menjadors escolars i dels centres.
5- Defensar el model actual de gestió pública de l'Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anys,
amb la seua total gratuïtat en tots els nivells. Facilitar l'accés a aquesta etapa educativa a les
famílies amb pocs recursos. L’adhesió de l’Escola Infantil Municipal al Pla de gratuïtat de
l’alumnat de 2 anys de Conselleria suposa encaminar-se a la gratuïtat del l’etapa de 0 a 3 anys.
6- Ampliar les instal·lacions de l’Escola Infantil amb la construcció d’un aula més i la
reforma del menjador i de l’aula de 0 anys, per poder atendre a un major nombre d’alumnes
amb la qualitat necessària. Aquesta actuació ja està pressupostada i s’executarà pròximament.
7- Participació del Consell Municipal Escolar en el disseny educatiu de l’Alcúdia. El Consell
Escolar Municipal, que es l’òrgan de participació dels distints sectors de la comunitat educativa,
serà informat i consultat en les decisions importants que afecten a l’educació. El Consell Escolar
Municipal participarà en l’elaboració i seguiment dels pressuposts municipals en matèria
educativa, així com en les necessitats educatives de la població.
8- Elaborar programes preventius i informatius dirigits a la comunitat educativa sobre el
l’assetjament escolar (Bullying), masclisme, mal ús de les xarxes socials i altres problemes de
relació dels escolars.
9- Potenciar la Ludoteca com espai educatiu i de socialització, que haurà de funcionar durant
tot el curs d'octubre a juny, d’acord amb les bases recentment aprovades per l’Ajuntament.
10- Reformar el pati de la Ludoteca i accés a la mateixa, actuació que està pressupostada i a
punt d’executar-se.
11- Elaborar ofertes educatives diverses dirigides a la població d'adults de manera que es
complemente l'ensenyament reglat de l'Escola Permanent d'Adults (EPA), concebent l'educació
d'aquest sector com a formació continua.
- Promocionar cursos i tallers intergeneracionals.
- Organitzar, en col·laboració amb les escoles i les AMPES, Escoles de Mares i Pares, amb
l’organització de conferències, cursos, debats i altres activitats dirigides als pares i mares
sobre temes educatius i de formació.
- Organitzar igualment campanyes informatives i de sensibilització dirigides a la població
infantil i jove sobre temes diversos: drogodependències, ecologia, educació vial, salut,
consum...
- Desenvolupar models d’educació no sexista amb l'objectiu d'eliminar les pràctiques de
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violència de gènere.
- Promoure campanyes de sensibilització i educació ambiental.
12- Mantindre les actuals Beques de Música i ampliar a altres modalitats artístiques i
culturals.
13- Mantindre les ajudes al transport universitari i cicles formatius, així com l’ajuda als
ordinadors per a universitaris.
14- Mantindre, igualment, les 18 beques del programa “l’Ajuntament et Beca” per
estudiants universitaris per als mesos d’estiu, complementant les de “La Dipu et beca”.
15- Continuar recolzant el programa Xarxallibres instaurat per la Conselleria d’Educació i
que ha fet realitat la gratuïtat dels llibres a l’educació.
16- Avaluar, a través dels centres escolar, la rendibilitat del lliurament d'ordinadors als
alumnes de 5é de primària. Cal valorar quina és la manera més eficient de contribuir a la
formació en informàtica i les necessitats dels alumnes. Estudiar la posta en marxa o viabilitat,
d'un Banc de tablets/portàtils en les escoles de l'Alcúdia. De manera similar al Banc de Llibres
s'estudiarà posar en marxa, d'acord amb la comunitat educativa, un banc de tablets/portàtils per
a que de manera gradual s'equipe a les diverses classes d'aquest material.
17- Recolzament al Congrés d'Educació, ja que és una trobada important dels docents de la
comarca i més enllà i dóna renom a L’Alcúdia en el món educatiu
18- Prestar una atenció especial a la programació d'activitats culturals dirigides
específicament als xiquets, xiquetes i joves, diversificant l’oferta cultural i lúdica.
- Projectar cine infantil destinat als nostres menuts i menudes, com una part del seu oci i
educació.
- Projectar cinema escolar en valencià. De la mateixa manera que es fa amb el teatre, projecció
de pel·lícules en valencià a través del programa d'Escola Valenciana, Cinema a l'Escola.
19- Col·laborar i donar suport a les AMPA del col·legis de l'Alcúdia: Heretats, Batallar, Les
Comes, Sant Andreu, Els Évols i Centre Professional de Música.
20- Col·laborar, en funció de les seues possibilitats, en l’organització i implantació d’activitats
i programes posades en marxa pels centres educatius. Igualment es promourà la realització
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de jocs cooperatius en les escoles.
21- Potenciar, amb l'acord i consens amb els distints sectors implicats, la participació de
pares i mares, professors, equip directiu i Filharmònica en el Centre Professional de
Música.
22- Continuar amb les classes d'educació vial per a tots els alumnes de Primària. Aquestes
classes s’han recuperat en la present legislatura: es desenvoluparien durant unes sessions i en el
tercer cicle s'utilitzaria la bicicleta per a les classes pràctiques, donada la seua idoneïtat per als
alumnes d'aquesta edat, a més de fomentar la seua utilització com a vehicle alternatiu a
l'automòbil.
23- Construir la porxada dels pas d’Infantil a Primària, la pista de futbet i el magatzem del
Col·legi de Les Comes, inversions aprovades en els pressupostos participatius.
24- Construir l’umbracle del pati interior d’Infantil del Col·legi Heretats i la reforma dels
serveis exteriors, inversions aprovades en els pressupostos participatius.
25- Crear la campanya “Tria un llibre” per a impulsar els hàbits de lectura a través de les
llibreries: regalarem un llibre a cada xiquet/a en complir 6 anys i aprofundirem en el pla de
foment del llibre i la lectura que ja hem iniciat.
COMPROMÍS AMB UN ESPORT DIVERS PER TOTHOM
1 - Potenciar el Consell Municipal d'Esports per a poder planificar de manera participativa
l'esport al nostre poble en tots els àmbits, amb reunions periòdiques.
2 - Utilitzar criteris objectius i transparents per a les subvencions a les entitats esportives,
com s’ha anat fent en les dos últimes legislatures, amb el consens del Consell Municipal
d’Esports. Aquestes subvencions han de ser sempre prioritàries a qualsevol altra manifestació
esportiva. La distribució anual de la subvenció ho serà en funció de les necessitats de cada
club.
3- Promoure i recolzar tots els esports, afavorint la diversificació esportiva. Pel que fa als
actuals tornejos i esdeveniments esportius, l'Ajuntament continuarà prestant tot el recolzament
necessari, material per una part, amb les instal·lacions i persones adients i econòmic, dins de la
disponibilitat pressupostària i la distribució entre les diverses manifestacions esportives.
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- La col·laboració amb esdeveniments extraordinaris s’efectuarà per mitjà de convenis, com
l’existent amb el COTIF, que seran revisats periòdicament. Aquests convenis prioritzaran l’accés
gratuït i el benefici de la població als distints esdeveniments, i hauran de gaudir de transparència
total tant de les subvencions atorgades com dels comptes de l’entitat interessada.
4- Potenciar la participació de la dona en l’esport a l’Alcúdia, donant tot el suport i
recursos. Afavorir la participació de la dona en l’esport, tant a través dels distints clubs i
manifestacions esportives com de les escoles.
5- Adequar i aprofitar la superfície central del velòdrom. Efectuar un estudi en el Consell
d'Esports per a decidir quina és la utilitat esportiva que se li donarà a aquest espai, huí
en dia no utilitzat. Entre altres possibilitats hi hauria la de construir una pista de skateboard o un
circuit de bike park per a bicicletes de muntanya.
6- Remodelar les dutxes del camp de futbol.
- Dutxes per a dones en el camp de futbol. Actualment no hi ha unes dutxes específiques per a
les dones en el camp de futbol. Caldria efectuar una separació adequada en les actualment
existents, que pogueren ser utilitzades indistintament segons l'activitat esportiva, però que
possibilitara així mateix el seu ús per a dones.
7- Promoure els esports autòctons, en especial la pilota valenciana amb la construcció d’un
minitrinquet per a poder entrenar. Manteniment i potenciació del Trofeu Bausset de raspall a
les festes.
- Continuar afavorint la pràctica de la pilota valenciana a les escoles.
8- Remodelar el frontó i adequar el paviment per al seu ús.
9- Construir una pista de tennis en els terrenys esportius pròxims a les instal·lacions de
pàdel actuals.
10- Utilitzar les instal·lacions esportives dels centres escolars fora de les hores lectives, amb
responsabilitat adequada, per part dels clubs esportius o de les Escoles Municipals d'Esports en
activitats dirigides als xiquets i xiquetes i d’acord amb els propis centres.
10- Posar a disposició dels esportistes del nostre poble un Servei d’Assessorament Mèdic,
que, entre altres actuacions, impartira xerrades i formació als esportistes del nostre poble. Es
concertaria, amb subvenció de l’Ajuntament, la realització de revisions mèdiques esportives i
proves d’esforç.
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12- Potenciar l'esport escolar en col·laboració amb els centres educatius del poble i
especialment amb el professorat d’Educació Física dels mateixos, amb plantejaments
professionals i educatius que eviten la violència, amb la promoció de jocs cooperatius entre les
diferents escoles.
13- Adequar l’accés al segon pavelló cobert, en col·laboració amb els clubs que l'utilitzen
per tal d'evitar les possibles interferències que es produïsquen entre les distintes pistes.
14- Protegir les instal·lacions esportives com la pista d'atletisme del deteriorament que puga
rebre per la pràctica d'altres esports. Instal·lació de senyalització adequada per evitar l’accés no
controlat, prohibició de fumar, menjar pipes...
15- Ajudar mitjançant subvencions als esportistes del nostre poble, especialment als més
menuts, que per motius econòmics no poden fer front a les quotes i despeses dels clubs en
la seua activitat esportiva. Igualment crear una línia d'ajudes econòmiques per a esportistes
d'elit, o d'alt nivell, que no reben altres subvencions o aquestes siguen insuficients.
16- Introduir l’esport adaptat a les instal·lacions esportives del poble, amb el suport
necessari.
COMPROMÍS AMB UNA CULTURA POPULAR, OBERTA I VALENCIANA
1 – Crear el Consell Municipal de Cultura amb representants d'associacions i persones
interessades en el món de la cultura, junt a tècnics i Ajuntament. Aquest seria un organisme
dinamitzador, participatiu i de gestió dels recursos municipals. Establiria un Pla d’Acció Cultural
replegant les opinions diverses de les persones interessades, efectuant enquestes per conèixer
l’opinió dels diversos sectors socials.
- Elaborar un Pla d’Acció Cultural per satisfer els drets culturals de la ciutadania i definir un
model cultural local: serà participatiu i concretarà les línies estratègiques i les accions amb els
seus recursos infraestructurals, d’equipaments i serveis.
2- Diversificar l'oferta cultural tant pel que fa a les diverses manifestacions com a les edats a les
que aquestes van dirigides.
- Oferir una programació diversificada de cine, amb la possible creació d'un cinefòrum.
Cinema per a totes les edats. Una part important de les pel·lícules projectades hauran de ser-ho
en valencià. Posar en marxa el Cinema d'Estiu en llocs a l'aire lliure, a ser possible en el nucli
històric com la Plaça Cervantes o la Plaça del País Valencià.
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- Promoure i donar suport a la música i els músics locals, que ocuparan un lloc central en la
programació musical de l’Ajuntament.
- Donar suport a distints tipus de música (rock, jazz, alternativa...), igual que al festival
Ribaviva.
3- Organitzar un festival de rock al mes de juliol amb participació dels grups de rock de
l'Alcúdia.
4- Diversificar l'oferta cultural i lúdica en les distintes zones del poble. Els actes culturals i
artístics, han de realitzar-se en diferents zones del poble, de manera que l'oferta cultural no es
concentre sempre en la mateixa zona. D'aquesta manera s'han d'aprofitar els distints elements
com parcs, places, etc. existents en el poble.
5- Promoure la solidaritat i el coneixement d’altres cultures (música, cine, literatura, cultura
oral, art, etc.) amb especial atenció a aquelles més pròximes al nostre poble i que conviuen amb
nosaltres com les procedents d’altres cultures de l’Estat Espanyol o estrangeres.
Utilitzar els mitjans de la cultura per aquesta finalitat amb la participació dels propis
implicats.
6- Recuperar i fomentar tradicions, costums i elements d'identitat dins una promoció de la
cultura autòctona
- Donar un sentit 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.
7- Crear una Comissió de Festes, sempre que no hi haja festers, integrada per les distintes
entitats amb relació directa o indirecta amb les mateixes. Aquesta comissió es reunirà en el
primer trimestre de l'any, de manera que puga programar amb suficient antelació les festes
majors.
- 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.
8- Donar suport als diversos grups culturals i musicals del poble i la comarca que
acompleixen un paper fonamental en la nostra vida cultural.
- Recolzar a la Banda de Música la Filharmònica Alcudiana, amb el conveni de col·laboració
anual de l'Ajuntament amb la Banda i la Escola de Música. Aquest any de manera especial ja que
se celebra el 175 aniversari de la seua fundació.
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9- Dinamitzar la Biblioteca Municipal, amb un programa de foment i animació lectora,
organitzant activitats al seu voltant: conferències, tertúlies, revistes, presentació de llibres, etc.
al llarg de tot l'any.
- Potenciar la Biblioteca Infantil, amb activitats d'animació i foment lector al llarg de tot l'any.
- Creació d'un fons musical, documental i cinematogràfic de contingut cultural i divulgatiu a la
Biblioteca.
- Ampliar la plaça de Tècnic de Biblioteca com a responsable del programa de foment i
animació lectora i per poder cobrir l’horari de biblioteca, que ha de ser suficientment
ampli.
10- Rehabilitar, restaurar i conservar els béns culturals i artístics del nostre poble. Actuant
de manera urgent en aquells que presenten un estat de deteriorament avançat, a fi d'evitar
danys irreversibles al nostre legat.
11- Utilitzar les ruïnes de l’antic Convent de Santa Bàrbara com espai cultural i festiu, una
vegada finalitzades les actuacions de consolidació dels seus murs, que compten amb
pressupost per aquest any, procedents de subvencions de la Diputació, de fons europeus i de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
12- Crear el Museu Municipal de l'Alcúdia, que staria conformat per les diverses col·leccions
amb les quals huí compta l'Alcúdia: instruments musicals, etnològic, arqueològic... Es posaria en
valor tot aquest patrimoni, per a ser visitat tant pels escolars de l'Alcúdia com per persones
adultes dels nostre poble o fora d'ell.
- El museu comptaria amb una divulgació adequada i la seua visita es completaria amb la
realització d'un itinerari històric i artístic del nostre poble.
13- Protegir, catalogar i difondre el Patrimoni històric, bibliogràfic i documental, artístic i
cultural del nostre poble amb la recuperació, conservació i restauració del mateix.
- Actuar, des de la Comissió de Patrimoni, sobre aquells edificis catalogats que es troben
deteriorats o en deficients condicions. Es tracta d'evitar que edificis protegits que formen part
del nostre patrimoni urbanístic es deterioren de manera irreversible.
- Elaborar un registre en el que es catalogue i documente la totalitat del patrimoni cultural
i artístic de l'Alcúdia.
- Localitzar i recuperar els elements catalogats desapareguts, com són alguns panells
devocionals, prèvia informació als propietaris.
14- Elaborar una guia amb itineraris culturals del nostre poble per a la seua difusió, posant
en valor els principals elements patrimonials i artístics de l'Alcúdia. Dins aquesta ruta es

PROGRAMA ELECTORAL 2019

ÍNDEX

visitaria el Museu Municipal, l’Església, les ruïnes de l'antic Convent, l'Hort de Manus, les restes
arquitectòniques de la Plaça del País Valencià, la Sènia de Santa Bàrbara, l'Aqüeducte de Santa
Bàrbara i la Casa de la Cultura; així com distints elements arquitectònics catalogats en el casc
antic. Tant la ruta cultural com el Museu de l'Alcúdia comptaran amb fullets i un audiovisual
explicatiu.
15- Col·locar plaques informatives, codis QR o fullets explicatius dels personatges que
donen nom als nostres carrers, per tal que els veïns i veïnes coneguen l'obra d' eixe
personatge. Igualment, col·locació de plaques informatives en els principals monuments del
nostre poble.
16- Iniciar el tràmits per tal de declarar l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto com a Bé
d’Interès Cultural. En aquest sentit s’analitzarà quina és la forma jurídica adequada que hauria
de crear-se per aconseguir aquest objectiu.
COMPROMÍS AMB EL VALENCIÀ
1 - La totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de l’Ajuntament estaran escrites
en valencià. Totes les retolacions de senyalització de trànsit o informatives hauran d'estar en
valencià.
2- Determinar el perfil lingüístic en tots els llocs de treball de l’Ajuntament, és a dir, el nivell
de competència lingüística necessària, d’acord amb la legislació vigent, una vegada estiga
aprovada la llei de competència lingüística per a l’accés a la funció pública.
- En aquest sentit tots els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament hauran de conèixer la nostra
llengua a nivell oral. Tots els llocs de treball que requerisquen una atenció o contacte directe
amb el públic hauran de tindre un coneixement suficient del valencià per tal de poder atendre
degudament. Aquells llocs de treball que necessiten un domini escrit de la nostra llengua hauran
d’establir-lo en el seu perfil lingüístic.
- Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de
formació per a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
3- Fer difusió de l'Oficina de Normalització del Valencià, dotada dels mitjans materials i
humans necessaris, i amb un horari d’atenció al públic, per al compliment de totes les funcions
que contempla el Reglament de Normalització.
- Aquesta oficina funcionaria igualment com a servei de traducció per als ciutadans i ciutadanes
que ho desitjàren en les seues comunicacions oficials
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4- Incentivar l’ús del valencià en el comerç, en entitats bancàries i d’estalvi, en
organitzacions socioeconòmiques i esportives. Convocar subvencions, concedir
bonificacions i establir acords de col·laboració amb empreses, establiments i associacions
professionals, culturals, festives, esportives i cíviques que fomenten el valencià en les seues
activitats (retolacions, publicitat, impresos, cursos, activitats, etc.)
5- Donar suport a la Ràdiotelevisió Valenciana com una televisió pública, plural, de
qualitat, en valencià i sense corrupció.
- Defensar la lliure emissió de la TV3 a tot el territori valencià.
6- Acordar la utilització del valencià en la publicitat d’activitats on l’Ajuntament participe
com organitzador, patrocinador o col·laborador.
7- Promoció i recolzament de la música i cultura en valencià. Igualment es recolzarà els
nostres músics locals.
8- Creació d'un premi de còmic en valencià, amb la possibilitat de la seua publicació, bé per
l'Ajuntament o per alguna editorial valenciana.
9- Efectuar campanyes informatives i divulgatives per mig de l’Oficina del Valencià sobre:
- Canvi de nom en valencià. Es distribuirà una publicació d'onomàstica valenciana.
- Comerç en valencià. Establint una línia d'ajudes per als comerços que retolen el seu comerç en
valencià i que utilitzen aquesta llengua en les seues activitats comercials.
- Utilització del valencià en les notaries com a llengua de redacció dels documents notarials.
10- Acollida lingüística als nouvinguts, facilitant-los l'accés a la llengua i cultura pròpies, amb
l'organització de cursos de llengua i cultura dirigits a la població adulta nouvinguda
COMPROMÍS AMB ELS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
1- Defensar i mantenir els serveis públics amb criteris d’eficàcia i qualitat. Davant les
polítiques de privatització de serveis públics essencials en els pobles i ciutats, es defensarà la
titularitat pública d’aquests serveis com a garantia d’igualtat entre la ciutadania.
- La gestió dels serveis prestats al veïnat de l'Alcúdia serà de manera prioritària gestió
pública. L'Ajuntament realitzarà un estudi a principi de legislatura sobre quins contractes es
realitzen actualment per empreses privades i, tots aquells que siguen susceptibles de passar a
ser gestionats públicament ho seran a la finalització del seu contracte, sempre que no suposen
un prejudici per al municipi.
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2- Passar a la gestió pública la gestió tributària i recaptació en finalitzar el contracte de dos
anys sense que es prorrogue. Per tant, des de principi de legislatura es treballarà en aquest
sentit. Aquest important servei ha tornat a privatitzar-se pel PSOE i PP a final de la present
legislatura amb l’oposició de Compromís, malgrat els estudis tècnics efectuats per la intervenció i
la tresoreria municipals, que van resultar demolidors i no deixaven lloc a cap dubte: la gestió
pública d’aquests serveis suposaria un estalvi considerable per al municipi. L’Ajuntament
defensaria la subrogació del personal actual, que segons les consultes realitzades és
perfectament possible.
3- Estudiar les distintes opcions de gestió de la piscina coberta, entre elles la de gestió
directa, que hui no és possible per les restriccions del govern als ajuntaments, sempre buscant
l’opció que resulte més favorable als interessos del municipi.
4- És voluntat de Compromís per l'Alcúdia la remunicipalització del servei d'aigua potable
de manera que la gestió d'aquest servei bàsic siga pública. No obstant això, donat que la
concessió de la gestió de l’aigua potable a l’empresa privada Aguas de Valencia, acordada en
2003 per PSOE i PP, no finalitza fins a 2028, es considera difícil aquesta opció si no estiguera
justificada per incompliment del contracte.
- Exigir a l’empresa concessionària de l’aigua potable i el sanejament de l’Alcudia el
compliment estricte dels compromisos contractuals, amb un seguiment tècnic continu,
destinant un tècnic a efectuar aquest seguiment, per tal de millora un servei que no considerem
satisfactori, i a canalitzar les queixes del veïnat de la població. Entre els compromisos
contractuals trobariem que l’empresa ha de justificar anualment les inversions que
obligatòriament ha de realitzar de millora de la xarxa, sense camuflar-les en reparacions i
similars.
- L’auditoria realitzada la passada legislatura sobre el contracte en vigor, va posar de manifest
que la gestió realitzada per l'empresa concessionària no s'ajustava als compromisos adquirits en
el seu moment i que l'estat de la xarxa potable no permetia tindre una pressió adequada, amb el
perjudici per als usuaris que han de mantindre bombes de pressió, amb la conseqüent despesa
econòmica. Considerem una prioritat la millora de la xarxa d'aigua potable de l'Alcúdia que
permeta una pressió adequada per obtindre un servei de qualitat, i del qual huí en dia no
disposem.
- Revisar les tarifes aplicades per l’empresa en especial de les escomeses que resulten
abusives. Igualment es revisaran les tarifes per consum d’aigua, per tal de garantir el dret
humà a l’aigua, establint un mínim vital per habitant que tindrà un preu molt reduït en el
camí a la seua total gratuïtat.
5- Exigir uns serveis municipals de qualitat, vigilant escrupolosament el compliment de les
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condicions de contractació en els serveis privatitzats i efectuant un seguiment de la qualitat
dels serveis prestats.
- Donar la màxima transparència als contractes i concessions de l’Ajuntament amb
empreses privades. Els contractes i les pliques corresponents seran públiques i estaran a l’abast
de la població, publicant-se informes anuals sobre la seua gestió i funcionament. La
transparència ha de ser total amb les tarifes aplicades i els ingressos globals de les empreses.
6- 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...
7- Establir un Registre de Suggeriments i Queixes que es puguen produir pels diferents
serveis municipals, establint un protocol que millore l’actual bústia de suggeriments i
canalitze tant les peticions realitzades en aquesta bústia, com les efectuades amb la presentació
d’una instància. Incloent en aquest cas a les empreses privatitzades. Aquestes queixes es
traslladaran a les empreses responsables i, en tot cas, l’Ajuntament prendrà les mesures
oportunes.
8- Realitzar un estudi en profunditat sobre les necessitats de serveis públics actuals i futurs
del nostre poble així com l’adequació dels edificis municipals dels que disposa
l’Ajuntament. Dins aquest estudi s’avaluarà la funcionalitat i utilització dels distints edificis i
s’estimaran els costos de personal i manteniment dels mateixos de manera que el seu ús siga el
més racional i econòmic possible.
9- Aplicar clàusules socials i ambientals als contractes, compres i licitacions de
l’Ajuntament. L’Ajuntament, que ha aplicat distintes clàusules socials, es va comprometre
aquesta legislatura a la seua redacció. Cal donar compliment a aquest compromís amb
l’aprovació d’un document de clàusules del qual existeix un esborrany.
COMPROMÍS AMB L'OCUPACIÓ
1- Continuar destinant anualment, mentre la situació de desocupació continue, una
important 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.
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2- Mantenir el Pla d'Ocupació, que donarà continuïtat i actualitzarà el posat en marxa a les dos
últimes legislatures, amb criteris de transparència i publicitat. Aquest pla s'elaborarà amb la
participació tant dels agents de desenvolupament local com dels distints agents socials.
Una part important d'aquest pla s'aplicarà en les èpoques de l'any en què el número de
desocupats és més elevat, fora de la temporada agrícola.
3- Transparència màxima en l'assignació de llocs de treball dependents de l'Ajuntament,
així com de les bases tant dels llocs de treball que es creen com de les distintes beques que
es posen en marxa. Tots i totes tenen el dret d'accedir i tothom ha de conèixer els criteris pels
quals es regeix la contractació del personal, ja siga temporal o permanent; el mateix respecte a
les beques que s'atorguen. Per la qual cosa es tindran en compte el següents punts:
- Publicació amb suficient antelació i en els mitjans a l'abast de l'Ajuntament de les places o
beques convocades.
- Comunicació als possibles interessats si es tracta de col·lectius reduïts.
- Valorar adequadament, sempre que es puga, la residència en el nostre poble a l'hora d'assignar
llocs de treball dependents de l'Ajuntament o les beques que s'atorguen.
4- Donar suport decidit a les empreses d’economia social, com les cooperatives o les
societats laborals. L'Ajuntament contemplarà en el seus plans d'ocupació mesures i partides
econòmiques destinades al foment de les empreses d'economia social i el treball associat en
general.
5- Crear la Mesa d'Ocupació de la qual hauran de formar part representants dels grups
municipals, de l'Oficina d'ADL i dels representants dels treballadors per a temes relacionats
amb la contractació de personal o l'assignació de beques. Aquesta mesa que es reunirà, com a
mínim, una vegada a l'any, assessorarà l'Ajuntament sobre el plans d'ocupació generals o
específics, i també informarà sobre la convocatòria de places amb caràcter indefinit.
- Presentar en la reunió anual un informe sobre les places i beques convocades, així com de
l'evolució dels plans d'ocupació posats en marxa.
- De manera permanent funcionarà la Junta de Portaveus, assumint entre altres la funció
de ser consultada prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de
personal, les normes que regulen la creació de beques dirigides a personal que haja de prestar
serveis a l’Ajuntament o les normes que regulen la constitució de borses de treball, així com els
esborranys de plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de regir el
contractes administratius d’obres, serveis i subministres, en la tramitació dels quals la Mesa de
Contractació haja d’emetre proposta.
6- Potenciar la instal·lació i manteniment d'empreses a la nostra localitat mitjançant
l'aplicació de distintes mesures, com ara posar a disposició de les empreses sòl industrial, vivers

PROGRAMA ELECTORAL 2019

ÍNDEX

d'empreses o ajudes de caràcter econòmic o fiscal.
7- Donar suport a les persones emprenedores que aposten per establir-se com autònomes
i obrir els seu propi negoci, amb diverses mesures, com una ajuda a la seua instal·lació i posta en
marxa o la subvenció de la quota d'autònom durant un període de temps.
8- 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.
9- En la política de lluita contra la desocupació juvenil tindran un lloc rellevant els següents
aspectes que es tracten en els apartats d'educació i treball:
- Exigir la implantació immediata dels Cicle Formatius ja aprovats per a l'Alcúdia.
- Foment del programa EMPUJU, de subvencions per a la contractació de persones joves
per les entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil.
- Foment de l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de Formació per
a l'Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves.
- Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.
10- Mantindre la partida destinada a la creació de 18 beques de formació per als joves
durant el mes d’estiu, dins el programa “L’Ajuntament et beca” que complementa les
ofertades per Diputació en el programa “La Diput et beca”.
11- Recolzar i potenciar l’Agència de Desenvolupament Local per continuar facilitant tot
tipus d'assessorament, orientació i informació sobre les possibilitats de treball al nostre poble,
comarca i país. L'assessorament comprendrà igualment la creació de cooperatives com a mitjà
generador de llocs de treball.
12- Reduir al mínim necessari les hores extraordinàries del funcionariat i personal de
l'Ajuntament, que hauran d’estar justificades d’acord amb la normativa posada en marxa
aquesta legislatura, amb la finalitat de crear i repartir ocupació, a temps parcial, entre el veïnat
del poble.
13- Ampliar la plantilla de l’Ajuntament amb la creació, en funció de les possibilitats, de
noves places necessàries en distints departaments com ara: policia municipal, oficina tècnica
d’urbanisme, biblioteca, igualtat, gestió esportiva, informàtica, oficina verda... Algunes de les
anteriors places podrà ser compartida amb altres tasques.
14- Transparència absoluta i utilització d'elements objectius per a la promoció i provisió de
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llocs de treball. Primar la capacitat professional dels empleats públics, establint sistemes de
promoció i provisió de llocs de treball que limiten la discrecionalitat dels gestors i primen els
mèrits i la capacitat de cada treballador i, per tant, generalitze el sistema de concurs com
instrument de provisió dels llocs de treball que han de ser coberts per treballadors públics.
15- Establir sistemes d’accés en què es respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat,
convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els principis d’objectivitat,
imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.
16- Elaborar, a partir del treball efectuat aquesta legislatura, el catàleg de la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament, amb la retribució corresponent. Aquesta elaboració es realitzarà
amb els representants sindicals de l’Ajuntament i amb la participació dels funcionaris i
treballadors municipals.
COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
I LA INFORMACIÓ TRANSPARENT
1- Reforçar els mecanismes de participació directa del veïnat de l'Alcúdia en les decisions
més importants de l'Ajuntament. Es posarà en marxa un sistema que possibilitarà la consulta
directa telemàtica del veïnat de l'Alcúdia sobre projectes i propostes municipals.
2- Potenciar la Regidoria de 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 del veïnat i les seues associacions en tots els àmbits de la vida municipal.
Aquesta regidoria tindrà un funcionari adscrit que podrà compatibilitzar-lo amb altres tasques.
3- Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els
drets i els canals existents.
- Establir un Registre de Suggeriments i Queixes que es puguen produir pels diferents
serveis municipals, establint un protocol que millore l’actual bústia de suggeriments i
canalitze tant les peticions realitzades en aquesta bústia, com les efectuades amb la presentació
d’una instància. Incloent en aquest cas a les empreses privatitzades. Aquestes queixes es
traslladaran a les empreses responsables i, en tot cas, l’Ajuntament prendrà les mesures
oportunes. S'haurà de realitzar periòdicament un informe sobre aquest registre amb el número
de suggeriments o queixes presentades, els temes relacionats i les solucions i contestacions
aportades des de l'Ajuntament.
- Establir i regular la Iniciativa Ciutadana com a possibilitat de que els veïns i veïnes, tant a
nivell individual com col·lectiu, puguen demanar a l'Ajuntament l'execució d'una determinada
activitat de competència i interès públic municipal.
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- Regular la consulta municipal per aquells assumptes que siguen d'especial rellevància per als
interessos del veïnat; contemplant la neutralitat de l'Ajuntament respecte a les alternatives
presentades i garantint la participació de la ciutadania en la seua formulació.
- Contestar per escrit, en el mínim temps possible, excepte situació justificada, a totes les
sol·licituds efectuades pel veïnat de la població.
- Potenciar els òrgans sectorials de participació ciutadana, que haurien de reunir-se amb
una periodicitat trimestral: Educació, Esports, Cultura, Benestar Social, Agricultura, Medi
Ambient i Igualtat.
- Crear l’Assemblea de Barri de Montortal com a òrgan de participació d'aquest nucli de
població, amb representació directa del veïnat d'aquest barri.
4- Donar difusió als Plens i actes Municipals. Continuar gravant i retransmetent els Plens
tant pel Faceboock com per la web de l'Ajuntament en streaming. 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. Concurs públic per a la gravació i retransmissió dels plenaris.
5- Col·laborar amb els mitjans de comunicació comarcals i de l'Alcúdia, baix el criteris
d'austeritat, pluralisme, participació i impuls de les activitats educatives i culturals, en especial el
del pluralisme informatiu i polític.
6- Continuar amb els pressupostos participatius a través del procés “L’Alcúdia decideix”,
posat en marxa aquesta legislatura. L’Alcúdia decideix és un procés de participació ciutadana
que l’Ajuntament de l’Alcúdia posà en marxa per tal que la ciutadania puga participar i decidir
sobre temes municipals. Es tracta de que l’Ajuntament conega les prioritats dels alcudians i les
alcudianes i tindre en compte les seues propostes per a l’elaboració del 50% de les inversions
que es realitzen cada any. Un procés que comprèn les següents fases:
1- Formulació de propostes per part de les associacions o dels veïns i veïnes del nostre poble.
2- Valoració de les propostes per part dels tècnics municipals per tal de decidir quines entren
entre les competències municipals i són factibles de realitzar.
3- Selecció de les propostes, al voltant de 10, per part del Consell d’Entitats Ciutadanes que
passaran a votació de la població.
4- Votació dels veïns i veïnes d’un màxim de 3 entre les distintes propostes.
- Aquest procés haurà de començar al mes de setembre per tal que el pressupost incorpore les
distintes propostes.
7- Aplicar el principi d'austeritat en les despeses destinades a les comunicacions,
informacions i publicitat dirigides al conjunt de la població. Els distints sistemes de
comunicació i publicitat, com són revistes, fulls, avisos, cartells, insercions publicitàries, etc.
suposen un elevat cost econòmic, a més d’un impacte ambiental, pel que haurien de tindre unes

PROGRAMA ELECTORAL 2019

ÍNDEX

característiques més senzilles i reduir de manera substancial el seu cost. En aquest sentit caldria
fer un seguiment i avaluació conjunt del total de publicitats i informacions editats per les
distintes regidories per poder reduir-les aplicant el principi d’austeritat i reducció de costos.
8- Potenciar 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 Consell Municipal de Cultura, com òrgan de participació activa
tant dels creadors com dels consumidors culturals.
9- Impulsar la participació i la transparència en tots els procéssos relacionats amb
l’urbanisme, les obres públiques i els serveis que afecten a la població. D’aquesta manera
no s’aprovarà cap projecte urbanístic sense haver sigut consultats i informats prèviament els
veïns i veïnes del nostre poble, especialment els directament afectats. Tots els projectes han de
sotmetre's a estudi de la ciutadania, el que suposa el lliure accés als documents de planejament i
execució. L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública, amb la creació de
mecanismes de participació real i informació, canalitzant les propostes i suggeriments que
s'aporten.
10- Potenciar el Consell d'Entitats Ciutadanes, constituït aquesta legislatura. El Consell
d’Entitats Ciutadanes és una òrgan de participació pel qual es canalitzen les necessitats i
inquietuds de les entitats culturals, educatives, socials i ciutadanes del nostre poble. Entre les
seues funcions està intervindre en el procés dels pressuposts participatius seleccionant aquelles
propostes que passaran a votació pel veïnat de l’Alcúdia, i també ser informat i consultat sobre la
distribució de les subvencions que anualment l’Ajuntament distribueix entre les distintes
associacions i entitats ciutadanes. A més, en el reglament s’inclou el poder ser consultat en
aquells temes importants que afecten al conjunt de la població o dirigir-se a l’Ajuntament, com a
interlocutor vàlid, per a totes aquelles qüestions vinculades o relacionades amb les entitats
ciutadanes.
11- Posar en marxa una aplicació informàtica mitjançant la quals el veïnat de l’Alcúdia puga
comunicar a l’Ajuntament les incidències que observe als carrers del nostre poble.
12- Establir la finestreta única per al nostre Ajuntament, com ja existeix en molts altres. La
finestreta única consisteix en la possibilitat que té qualsevol ciutadà de presentar a l'Ajuntament
sol·licituds, documents i comunicacions que vagen adreçats als òrgans de l'Administració de
l'Estat i de l'Administració de la Generalitat Valenciana, o a les entitats de dret públic vinculades o
dependents d'aquelles, amb independència de la seua localització territorial, així com a
determinats municipis ubicats a la Comunitat Valenciana.
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COMPROMÍS AMB UN FINANÇAMENT JUST I TRANSPARENT
1- Fomentar i organitzar la participació ciutadana en la gestió econòmica a través dels
Consells Sectorials i òrgans de participació ciutadana, com figura en l'apartat de participació.
2- Prioritzar les despeses socials, actuant amb austeritat en les despeses municipals,
eliminant o reduint totes aquelles innecessàries o supèrflues.
- Aplicar el principi d'austeritat en la contractació de càrrecs polítics, amb el manteniment
de les despeses actuals destinades als regidors alliberats i assessors polítics, amb l’increment
anual corresponent a l’IPC.
- Aplicar el principi d'austeritat en les despeses destinades a les comunicacions,
informacions i publicitat dirigides al conjunt de la població. (Veure apartat de Participació
ciutadana i Informació transparent)
- Aplicar el principi d'austeritat en les despeses dels grans esdeveniments que se celebren
a l'Alcúdia.
- Aplicar la regla de les tres erres a l'Ajuntament i els seus edificis: reduir, reutilitzar i
reciclar. Implantació d’unes normes de bones pràctiques en tots aquells aspectes que puguen
incidir en l'estalvi: energia, aigua, paper, materials...
3- Les subvencions de l’Ajuntament dependran de les possibilitats econòmiques, de les
activitats desenvolupades, de les necessitats de les entitats i dels ingressos i despeses de les
mateixes. Aquestes subvencions han d’estar equilibrades amb la capacitat econòmica de
l’Ajuntament, tenint en compte que l’Ajuntament no sols col·labora amb subvencions sinó amb
la posada a disposició de mitjans humans, materials i tècnics. En aquest sentit la transparència
de la subvenció així com de la situació econòmica de l’entitat ha de ser total, estant
obligades les entitats a presentar un balanç econòmic d’ingressos i despeses, per així poder
comprovar l’Ajuntament la situació econòmica i les seues necessitats.
La col·laboració amb esdeveniments extraordinaris s’efectuarà per mitjà de convenis, que seran
revisats periòdicament. Aquests convenis prioritzaran l’accés gratuït i el benefici de la població
als distints esdeveniments i suposaran la total transparència tant de les subvencions atorgades
com dels comptes de l’entitat interessada.
4- Complir el Pla d'Ajust aprovat en 2012 i continuar amb la reducció del deute actual amb
l'aplicació de polítiques d'austeritat. La reducció d'aquest deute ha sigut una prioritat per a
l'Ajuntament de l'Alcúdia.
5- Efectuar un estudi sobre les diferents taxes amb la finalitat d'adequar les despeses i
ingressos pels serveis emprats, sense oblidar que la prestació de serveis públics i el seu
finançament no poden deslligar-se de conceptes com discriminacions positives a col·lectius i
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persones amb situacions econòmiques precàries, estímuls positius o negatius a certs consums,
progressivitat i reflex de la capacitat econòmica del contribuent. En aquest sentit si els ingressos
d'una taxa foren manifestament superiors a les despeses, al següent exercici es reduirà la taxa
per compensar el desviament que s'haja efectuat.
- Respecte a la taxa de recollida de fem, cal adequar la taxa al preu real del servei, de
manera que l'excés de recaptació en un any es compense en el posterior amb una disminució de
la taxa.
- Estudiar fórmules més justes que facen que cada persona pague la taxa de fem en funció
del fem que genera, de manera que qui menys fem genere pague menys per aquesta taxa, i a
l’inrevés.
6- No augmentar durant tota la legislatura, igual que l’any anterior, la contribució urbana,
l'IBI. Mantindre en el mínim actual l'IBI de rústica, donada les dificultats per les que travessa el
sector agrari.
7- Ajustar les taxes i impostos 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.
8- Transparència en la gestió econòmica amb una informació puntual al veïnat així com als
diversos Consells Sectorials de les matèries que afecten als seus respectius àmbits.
9- Fer efectiva una tributació encaminada a aconseguir una redistribució més justa de la
riquesa. Propiciar que les persones amb dificultats econòmiques (jubilades, aturades, famílies
amb necessitats, joves...) tinguen una substancial reducció dels impostos municipals, amb el
manteniment i ampliació de bonificacions en els impostos i taxes municipals, com s'ha fet
en les 2 últimes legislatures.
10- Reivindicar un model de Finançament Local més just i solidari, que garantisca un
equilibri pressupostari i una convergència territorial que culmine una vertadera autonomia
municipal i una estabilitat en les hisendes locals. Això implica l'augment dels recursos
econòmics de l'Ajuntament amb l'objectiu d'arribar al 25% de les despeses públiques estatals.
Exigir la creació i dotació d’un fons autonòmic de cooperació municipal on es compense als
ajuntaments les despeses d’altres estaments realitzades en activitats pròpies.
11- Treballar pel pagament de l’IBI per part de l’Esglèsia Catòlica i altres confessions
religioses. Actualitzar el cens municipal dels immobles que estan registrats a nom de distintes
corporacions religioses i altres organismes exempts de tributació d'IBI segons la Llei de
Mecenatge, amb l'objecte de procedir a l'actualització posterior, i quan la llei ho permeta, del PBI
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als efectes del compliment de la llei vigent, d’acord amb allò aprovat per l’Ajuntament de
l’Alcúdia.
COMPROMÍS AMB UN AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC I TRANSPARENT
I PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA
1- Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els
drets i els canals existents. (Veure l'apartat de Participació Ciutadana).
2- Garantir l’efectiu exercici dels drets democràtics dels regidors i regidores i grups
municipals.
- Facilitar a tots els grups polítics quantes informacions i antecedents obren en poder de
l'Ajuntament com una forma d’afavorir la seua tasca i garantir la màxima transparència.
- Representació dels grups municipals en les diverses estructures administratives dependents de
l’ajuntament.
- Funcionament efectiu de la Mesa de Contractació, de la qual han de formar part els distints
grups municipals, per als contractes administratius que siguen contractats per l’Ajuntament
dintre de l’àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic, exceptuant els contractes menors.
- Funcionament efectiu de la Junta de Portaveus, amb les funcions de ser consultada
prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de personal, les normes
que regulen la creació de beques dirigides a personal que haja de prestar serveis a l’Ajuntament
o les normes que regulen la constitució de borses de treball, així com els esborranys de plecs de
clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de regir el contractes administratius
d’obres, serveis i subministres, en la tramitació dels quals la Mesa de Contractació haja d’emetre
proposta.
- Creació de la Mesa d'Ocupació de la qual hauran de formar part representants dels grups
municipals, de l'Oficina d'ADL i dels representants dels treballadors per a temes relacionats
amb la contractació de personal o l'assignació de beques. (Veure apartat d'Ocupació).
- Garantir l’accés de tots els grups als mitjans de comunicació municipals.
3- Compromís d’actuar amb transparència i honestedat en la gestió, fomentant la
participació i comptant amb l’opinió de les organitzacions socials i de la ciutadania, en el
desenvolupament de l’activitat pública.
4- Mantenir mecanismes de contro, per a garantir la transparència en les contractacions,
com la Mesa de Contractació creada en la present legislatura, on participen tots els grups
polítics, per a contractes administratius d'obres, subministraments o serveis.
- Respecte als subministraments, establiment de criteris objectius, de caràcter tècnic i
econòmic, per a l'elecció dels proveïdors habituals. Aquesta llista hauria de ser pública i
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transparent. En tot cas, sempre que siga possible, els subministraments estaran efectuats per
proveïdors locals.
- Respectant les previsions de la legislació en la contractació, la regla general serà el concurs i la
subhasta.
5- Transparència i participació en les subvencions atorgades per l'Ajuntament a les
distintes entitats ciutadanes. Les diverses entitats ciutadanes que desenvolupen activitats al
nostre poble -culturals, socials, esportives, ciutadanes...- gaudiran d'una subvenció per al
desenvolupament de les seues activitats. Aquesta subvenció es basarà en criteris objectius i
públics que seran establerts amb la participació i el consens de les pròpies entitats, de manera
similar o millorant el sistema actual del Consell d’Entitats Ciutadanes o en el Consell d'Esports.
6- Informar i fer partícip al veïnat dels projectes realitzats per l'Ajuntament. L’Ajuntament
garantirà la informació i participació pública. (Veure apartat de Participació ciutadana i
Informació transparent)
7- Impulsar la participació i transparència màxima en tot el procés relacionat amb
l'urbanisme, les obres públiques i el serveis que afecten a la població. L’Ajuntament
garantirà la informació i participació pública, amb la creació de mecanismes de
participació real i informació. (Veure apartat d'Urbanisme)
8- Garantir la transparència absoluta i utilització d'elements objectius per a la promoció i
provisió de llocs de treballs. Primar la capacitat professional dels empleats públics, establint
sistemes de promoció i provisió de llocs de treball que limiten la discrecionalitat dels gestors i
primen els mèrits i la capacitat de cada treballador i, per tant, generalitze el sistema de concurs
com instrument de provisió dels llocs de treball que han de ser coberts per treballadors públics.
9- Establir sistemes d’accés en els que es respecten els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els principis
d’objectivitat, imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.
10- Revisar i integrar els plans d'evacuació i emergència, entre els distints sectors interessats:
policia civil, protecció civil i creu roja especialment.
11- Erigir un memorial als alcudians represaliats durant el franquisme, alguns dels quals
foren afusellats al cementeri de Paterna, organitzant un acte de reconeixement públic en alguna
data assenyalada. Realitzar un homenatge a l’últim alcalde republicà de l’Alcúdia Mariano
Sanchis Angulo, afusellat pel franquisme una vegada finalitzada la guerra civil espanyola.
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12- Col·locar llombardes (stolpersteine) o objecte similar a algun lloc de la nostra localitat en
record de les 2 persones de l’Alcúdia represaliades durant el nazisme, en el camp de
concentració de Mauthausen com un acte de record i reconeixement a aquestes persones,
donant compliment als acords de l’Ajuntament en la present legislatura.
13- Elaborar un reglament de laïcitat a l’Ajuntament per tal de fer possible la
aconfessionalitat de l’Estat que consagra la Constitució. (Article 16.3 de la Constitució
Espanyola, en el Títol I “Dels drets i deures fonamentals”, en la Secció 1a del Capítol Segon “Dels
drets fonamentals i de les llibertats públiques” que diu “Cap confessió tindrà caràcter estatal”).
En aquest sentit s’adaptaran els diversos òrgans de l’Ajuntament a aquest reglament de laïcitat.
Cal tindre en compte que a Espanya existeix la separació entre l’Església i l’Estat, per la qual les
institucions de l'Estat i religioses es mantenen separades i l'Església no intervé en els assumptes
públics ni l’Estat en assumptes religiosos; tenint cada part una autonomia per tractar els temes
relacionats amb les seues esferes d'influència amb el màxim respecte.
El laïcisme, no és antireligiós, sinó completament respectuós amb les creences de les persones.
És una actitud que suposa respecte i autonomia per part de la religió, en quant no depèn dels
favors o protecció dels polítics o autoritats, i al mateix temps manté el paper neutre de l’Estat
respecte a la religió, amb una actitud d’independència i col·laboració. Per tant, els polítics no han
de participar com a tals polítics en actes religiosos, ocupant llocs de preferència, de rellevància
en aquests actes. Això no implica que les autoritats no puguen participar en actes religiosos,
però sempre a títol personal, no en funció del seu càrrec polític.
COMPROMÍS AMB LA INCLUSIÓ SOCIAL
1- Desplegar la nova Llei de Serveis Socials Inclusius per garantir els drets socials de la
ciutadania. L’aprovació d’aquesta llei suposa crear, estructurar i generar un vertader Sistema
Públic de Serveis Socials que els reconeix com d’interès general i essencials per a les persones, i
garanteix l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals i un elevat nivell de protecció social, que
reforça la cohesió social i territorial.
2- Potenciar i implementar el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social com a full de ruta
compartit del govern i la societat civil, per garantir una societat més justa, igualitària i accessible.
3- Funcionament i dinamització del Consell de Benestar Social possibilitant la màxima
participació dels professionals i de les associacions i entitats relacionades amb els Serveis
Socials.
- Donar suport als grups i moviments socials del sector: convenis de col·laboració en
programes, subvenció d’activitats, formes estables de finançament i ajuda pública, etc.
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4- Donar atenció preferent a les persones amb mobilitat reduïda, donant compliment a la
legislació d’accessibilitat. En aquest sentit s’elaborarà un Pla d’accessibilitat de voreres amb el
compromís de l’adaptació total dels passos de vianants a la normativa durant la legislatura,
així com l’adaptació dels semàfors per a gent amb problemes visuals. Igualment s’eliminaran les
barreres arquitectòniques en tots els edificis i instal·lacions públiques que encara
existeixen.
5- Adaptar els serveis dels edificis públics per a la seua utilització per persones amb
diversitat funcional així com instal·lar canviadors de bebès en els serveis dels edificis que així
ho precisen, tant en serveis d’homes com de dones, com per exemple la Casa de la Cultura.
6- Elaborar, a través dels Serveis Socials, programes per a l’atenció, prevenció, promoció i
inserció social d’habitants en situació de marginació o en risc d’exclusió social. Garantir els
serveis necessaris d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat social.
7- Tractar de manera prioritària les situacions de desigualtat econòmica o social del veïnat
de l'Alcúdia. L’Ajuntament destinarà a pal·liar aquesta desigualtat tots els recursos
necessaris, essent prioritària aquesta actuació per damunt d'altres consideracions o
esdeveniments que es podrien redirigir per a millorar el benestar dels habitants del nostre poble.
La mateixa prioritat tindrà l'educació.
- Promoure ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la Renda Valenciana d’Inclusió
o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques.
8- Protegir a les famílies amb necessitats especials: famílies amb majors a casa, menors amb
dificultats, menors en acolliment, malalts, persones amb reinserció, famílies nombroses, menjar a
casa etc.
- Promoure l’ajuda a domicili de persones dependents i programes de suport a la unitat de
convivència, amb el reconeixement d'aquelles persones que es dediquen a cuidar a altres
persones.
- Prestar ajuda de tot tipus a les famílies necessitades de la població, com ara famílies
nombroses, amb rendes baixes o amb problemes d'inserció social, amb la finalitat d’aconseguir
la seua integració en el món laboral i social de la localitat.
- Protecció a la desocupació mantenint les bonificacions en serveis municipals.
- Prestar ajuda en situacions de desnonament, pobresa energètica i tractaments sanitaris.
- Gestionar l’accés a l’habitatge social.
9- Davant les situacions de dificultat econòmica, l'Ajuntament, igual que en la present
legislatura, garantirà els subministraments bàsics de llum i aigua a totes les famílies que
no puguen pagar-los, previ informe dels serveis socials. Igualment farà totes les gestions i
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esforços necessaris per a que cap família es quede sense vivenda per dificultats
econòmiques.
10- Elaborar un Pla d’acció contra la pobresa energètica, amb la capacitació d’un tècnic
municipal per ajudar a les persones amb vulnerabilitat energètica i l’organització de tallers
d’economia domèstica sostenible a les persones amb dificultats i que reben ajudes, per tal de
millorar l’eficiència i l’estalvi energètic. Les mateixes consideracions respecte a l’aigua potable.
11- Subvencionar als xiquets i xiquetes amb dificultats econòmiques familiars, activitats
esportives, culturals o lúdiques no reglades, previ informe dels serveis socials, com escoles
esportives, escoles d’estiu, ludoteca, cursos...
12- 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
13- Crear una bossa municipal d’ocupació de persones amb diversitat funcional per tal de
ser contractades de manera rotativa per l’Ajuntament, donant compliment a la normativa
vigent en matèria de percentatge de reserva de llocs de treball en l’ocupació pública destinats a
persones amb diversitat funcional.
- Promoure entre les empreses la contractació de persones amb diversitat funcional, fent
servir la bossa d’ocupació creada.
14- Impulsar, en col·laboració amb les associacions implicades, la creació d’un Taller
Ocupacional autoritzat per a persones amb diversitat funcional que podria funcionar
igualment com a Centre de Dia.
15- Donar suport, tant 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.
16- Donar suport a les entitats que com el Banc d’Aliments, Càritas o Creu Roja col·laboren
amb les persones vulnerables a través de distints programes com el de l’alimentació.
17- Difondre entre la població el Reglament de Cerimònies Civils, per possibilitar la
realització d'acollides ciutadanes, matrimonis o acomiadaments civils.
COMPROMÍS AMB UNA SANITAT PÚBLICA I UN CONSUM RESPONSABLE
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1- Defensar el model de sanitat pública, que aquesta legislatura s’ha concretat en la
recuperació de l’Hospital de la Ribera i l’àrea de salut per a la gestió pública. Defensar les
infraestructures sanitàries públiques, com elements fonamentals per a garantir la gratuïtat,
equitat i solidaritat en la prestació de salut, apostant pel manteniment d’una titularitat pública
de les institucions, amb personal i serveis propis organitzats i gestionats per les administracions.

2- Exigir la participació dels ajuntaments, sindicats i usuaris de la sanitat pública en la
gestió de l’Hospital de la Ribera.
3- Efectuar un seguiment continu des de l’Ajuntament dels problemes de salut a les
diferents etapes de la vida informant els nostres habitants (adolescents de malalties de
transmissió sexual, dones de càncer de mama, homes de càncer de còlon...), així com del
funcionament del centre de salut en coordinació amb els serveis de salut, amb l’objectiu de
la seua millora i l’ampliació de serveis. L’Ajuntament ha de ser un portaveu dels problemes de
salut dels ciutadans i ciutadanes davant el sistema públic de salut.
4- Organitzar activitats dirigides a la promoció de la salut: educació sobre formes de vida
sanes, educació sexual, política de nutrició i obesitat, alimentació saludable, foment de l’exercici
físic, programes de rehabilitació per a drogoaddictes, salut bucodental –exigint la seua cobertura
pública-, etc.
5- Efectuar campanyes sobre l’atenció a la primera infància i d'informació de medicina
preventiva, incloent la detecció de càncer genital i de mama en la dona i de pròstata en l’home;
primant els sectors de la població més desfavorits.
6- Dinamitzar l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. La seua missió es basarà tant
en la informació i canalització de denúncies com en la sensibilització i educació dels
consumidors i consumidores.
7- Recuperar l’ ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil en el moment que la
legislació general ho permeta.
COMPROMÍS AMB EL COMERÇ LOCAL
1- Col·laborar i donar suport a l’associació de comerciants, l'Alcúdia Qualitat, que serà la
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
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propis comerciants del nostre poble a través de la seua pròpia associació.
2- Elaborar un Pla de Dinamització del centre històric de l’Alcúdia en col·laboració amb el
veïnat i amb els comerciants de la zona. L'esmentat Pla, que tindrà com objectiu impulsar i
dinamitzar el centre urbà per tal que recupere un paper central en la nostra població, comptarà
amb la dotació pressupostària suficient per a la seua realització. Hauria de contindre entre altres
aspectes:
- Campanya amb participació ciutadana.
- Enquesta participativa demanant opinions i suggeriments.
- Activitats culturals i d’animació de carrer que apropen la població a la zona.
- Activitats de foment del consum.
- Accessibilitat i mobiliari.
- Formació i cursos per a comerciants.
- Fomentar l'ocupació dels habitatges del casc antic.
- Elaboració d’un Pla de Rehabilitació d’edificis.
3- Promoure l'adquisició de productes valencians i proximitat, així com la compra en
establiments locals:
- Promocionar el consum dels nostres productes agraris: Cal promoure els productes i les
iniciatives locals que eviten intermediaris i milloren la confiança entre els llaurador i llauradores i
el públic consumidor, afavorint el consum d'aliments de proximitat, de temporada i productes
de l’agricultura ecològica.
4- Oposar-se a la implantació al nostre municipi de grans superfícies comercials pel que
suposen de pèrdua del nostre comerç local i tradicional. Els projectes, en aquest sentit, que
arriben a l’Ajuntament hauran de ser consultats amb l’associació de comerciants.
5- Revisar l’ordenança de terrasses per tal de garantir el compliment de la normativa sobre
accessibilitat, que hui en dia no s’acompleix.
6- Elaboració d’una guia comercial en la que apareixeran tots els establiments ordenats per
sectors, així com horaris i ubicació.
7- Proposar a l’Alcúdia Qualitat la creació d’una targeta comuna per a tots els comerços de
l’Alcúdia, gratuïta i d’acumulació de punts que permeta canviar per una sèrie de productes i
premis.
8- Subvencionar als nous autònoms, establerts a l’Alcúdia, la Seguretat Social del regim
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d’autònoms durant els primers anys, com una ajuda a la seua instal·lació i posta en marxa.
COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT
1- Dissenyar un Pla d’Igualtat Municipal les accions i mesures del qual tindran com a objectiu
la incorporació ́ de manera transversal de polítiques que garantisquen la igualtat de tracte i
oportunitats entre les dones i els homes de l'Alcúdia.
2- Obrir a la ciutadania el Consell Municipal d’Igualtat per tal de donar-li major participació i,
així, que nasquen noves propostes i iniciatives relacionades amb el foment de la igualtat.
3- Disposar d'una agent d'igualtat. Entre els objectius d’aquesta proposta està incorporar la
perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, informar i assessorar les
dones sobre recursos, serveis, formació i normatives que afavorisquen la igualtat entre
dones i homes i, a més, realitzar accions de sensibilització, informació i formació en
matèria d'igualtat.
4- Dissenyar un Pla Integral Municipal Contra la Violència Masclista. Per tal de seguir lluitant
contra aquesta xacra s’elaborarà aquest document on s'inclouran mesures de sensibilització́ ,
prevenció́ i detecció́ d'aquest tipus de violència prestant especial atenció en la joventut.
5- Prioritzar polítiques dirigides a previndre la violència masclista, reforçant les actuacions
efectuades aquesta legislatura, amb un pla específic per a l'alumnat i famílies dels últims cursos
de Primària i especialment d'ESO en coordinació amb els centres escolars, i amb la realització de
tallers i altres activitats.
6- Incrementar la plantilla de policies amb dones per tal de reforçar la tasca que es realitza des
d'ALVIOGEN, la unitat de la Policia Local de l'Alcúdia especialitzada en violència masclista.
7- Vetllar pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià contra la Violència de
Gènere i Masclista, al qual l'Ajuntament de l'Alcúdia està adherit.
8- Implementar i fer el seguiment del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de l'Alcúdia,
aprovat aquesta legislatura. Tal i com s'especifica al document, no existirà discriminació per raó
de sexe en l'accés de qualsevol persona a llocs de treball dependents de l'Ajuntament.
9- Impulsar la creació d'un Observatori LGBTI+ que cobrirà les funcions d'acompanyament
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psicològic de les víctimes d'homofòbia o transfòbia i animar-les a denunciar, a més de la funció
de comptabilitzar les denúncies relacionades amb aquest tema al nostre poble. Sensibilitzar la
societat alcudiana, i en especial els més joves, sobre la igualtat i la diversitat sexual mitjançant
campanyes impulsades per l'observatori.
10- Realitzar activitats al voltant del Dia de l’Orgull LGTBI, per tal de reivindicar els drets
d’aquest col·lectiu. A més, i continuant amb el que s'ha realitzat en l'anterior legislatura, es
fomentaran les actuacions entre els escolars per a lluitar contra els delictes d'odi entre la
joventut.
11- Donar suport i col·laborar amb les associacions feministes i de LGTBI.
COMPROMÍS AMB LA GENT GRAN
1- Garantir la participació de la gent gran a través dels seus propis representants en la vida
municipal, especialment en aquells temes que els afecten. Establir mecanismes per a
possibilitar aquesta participació.
2- Involucrar la gent gran en diverses activitats organitzades i gestionades per ella
mateixa, així com la realització d'activitats de voluntariat cultural intergeneracional.
3- Treballar per aconseguir que el Centre de Dia funcione també com una Residència de 24
hores, com ja existeix en altres pobles de la comarca.
4- Convertir la Llar del Jubilat, renovant-la, en un centre d'activitats culturals, recreatives i
artístiques gestionades per ells mateixos. S'organitzarien periòdicament tertúlies, taules
rodones, conferències, etc... sobre temes del seu interès.
5- Organitzar tallers i cursos dirigits a la gent gran en base a les seues preferències i
interessos.
- Activitats de temps lliure, com ara excursions, visites culturals i de relació amb la natura.
- Classes de gimnàstica específiques per a la gent major.
- Foment de les activitats intergeneracionals.
6- Promoure l’associacionisme entre les persones majors. Recolzament i col·laboració amb les
associacions de jubilats i pensionistes, i de gent major de l'Alcúdia.
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7- Promoure la rehabilitació i adaptació dels habitatges de les persones majors, eliminant
les barreres arquitectòniques dins i fora dels mateixos. Establiment d'ajudes econòmiques per
aquesta finalitat amb la creació d'una partida corresponent al pressupost amb aquesta finalitat.
- Incloure en les ordenances fiscals l’exempció de l’Impost d’obres i construccions per a la
supressió de barreres arquitectòniques, ampliant igualment l’exempció de l’Impost d’obres i
construccions establida per la instal·lació d’ascensors o aparells elevadors en els habitatges
plurifamiliars a tota classe d’habitatges.
8- Mantindre les bonificacions en les taxes dels serveis bàsics a les persones majors amb
rendes baixes. (Casa de la Cultura, Escola d’Adults, instal·lacions esportives...)
- Bonificacions per als pensionistes dels actes esportius, lúdics o culturals organitzats o
patrocinats per l’Ajuntament.
9- Ampliar l’actual ajuda a domicili de persones grans amb el reconeixement d'aquelles
persones que es dediquen a cuidar a altres persones.
- Recolzar el Servei de Tele-assistència, en col·laboració amb altres organismes, dirigit a
totes aquelles persones majors o amb discapacitat funcional que viuen soles i que pel seu
estat físic no puguen moure’s o desplaçar-se fora del seu domicili.
COMPROMÍS AMB LA JOVENTUT
1- Establir una sistema d’ajudes al lloguer per a la gent jove, durant el primer any, de
manera que l’aventura de posar-se a viure de manera independent tinguera l’incentiu d’aquesta
ajuda. L’ajuda seria proporcional al preu del lloguer, amb una quantitat. En el primer any de
legislatura es redactarien les bases per aquestes ajudes a les que caldria destinar una partida
pressupostària adequada.
2- Elaborar una programació a l’Àgora Jove per tal d’oferir una alternativa d’oci i
socialització a la gent jove del nostre poble, donant continuació a la iniciada aquest últim any.
Aquesta programació estarà dissenyada pels propis joves en funció de les seues necessitats i
demandes.
3- Prioritzar l’ús de l’Àgora Jove per a activitats dirigides a joves, que tindran preferència
respecte a altres activitats. L’Àgora haurà de disposar d’un conserge, que podria compatibilitzar
amb altres tasques municipals, que s’encarregue de l’organització i vigilància de les instal·lacions
per al seu bon ús, evitant els continus desperfectes i mal ús que se’ls dóna per eixa falta de
control.
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4- Participació dels joves en les polítiques dirigides a la joventut mitjançant enquestes en els
centres educatius. A més, s’estudiarà la possibilitat de crear un Fòrum de la Joventut com a
òrgan de participació i proposta sobre la política juvenil municipal que s'encarregaria
d’assessorar, planificar i recolzar activitats dirigides als joves.
5- Posar en marxa la zona d’oci juvenil amb pista de skateboard, aprovada en els pressuposts
participatius i que disposa del projecte i partida pressupostària per a la seua realització
immediata. Una vegada instal·lada, s'oferiran cursos de skateboard.
6- Habilitar una altra zona per a joves amb col·locació de taules i distints elements, en la part
nord de l’Alcúdia. Per tal de dissenyar-la es tindran en compte (mitjançant les enquestes abans
esmentades) les demandes de la gent jove.
7- Fomentar i difondre activitats de temps lliure per a joves: camps de treball, intercanvis,
viatges a l'estranger, campaments, excursionisme, etc.
- Fomentar la realització d'activitats culturals, artístiques, esportives, musicals i recreatives
dirigides al joves.
- Foment de l’associacionisme juvenil.
8- Mantindre les ajudes per al transport als joves estudiants i universitaris, així com l’ajuda
per la compra d’ordinadors per als universitaris.
9- 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 el programa EMPUJU, de subvencions per a la contractació de persones joves
per les entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil.
- Fomentar l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de Formació per a
l'Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves.
- Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.
10- Mantindre la partida destinada a la creació de 18 beques de formació per als joves
durant el mes d’estiu, dins el programa “L’Ajuntament et beca” que complementa les
ofertades per Diputació en el programa “La Dipu et beca”.
11- Subvencionar als nous autònoms, establerts a l’Alcúdia, la Seguretat Social del regim
d’autònoms durant els primers anys, com una ajuda a la seua instal·lació i posta en marxa.
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12- Promoure entre la joventut els valors de la solidaritat, la tolerància, el pacifisme i la no
violència, la participació democràtica, la igualtat entre els sexes, els drets LGTBI i el respecte al
medi ambient.
COMPROMÍS AMB LA PAU I LA SOLIDARITAT
1- Col·laborar amb la mobilització social i l’associacionisme en torn a objectius solidaris i
de defensa de la pau.
2- Destinar de manera efectiva i amb transparència el 0'7%, dels pressuposts municipals a
la cooperació internacional, com una manera de contribuir a la igualtat entre els pobles del
món; fent sempre explícit que, a més a més, són necessaris canvis estructurals cap a un nou ordre
econòmic internacional més just i solidari. Caldrà informar periòdicament de manera pública a la
població del destí d’aquets diners.
- La major part d'aquesta quantitat es destinarà a projectes de cooperació dels quals s'informarà
puntualment a la població. Una part, no superior al 10% del total, es podrà dedicar a la
realització d'activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.
- S'establiran uns criteris per al finançament d'aquestes projectes.
3- Fomentar, a través de diversos mitjans, el comerç just i responsable. Entre altres mesures
es convidarà a les ONGs de comerç just a participar amb un estand en la Fira Gastronòmica amb
productes de comerç just.
4- Fomentar una cultura basada en els valors d'igualtat, solidaritat, democràcia, tolerància,
etc. que mostre els avantatges de la multiculturalitat i la interculturalitat. La política cultural ha
de ser, igual que l’educativa, un instrument per a la superació del racisme, la xenofòbia o la
simple ignorància de la riquesa i complexitat cultural existent en el món.
5- Donar suport al poble sahrauí i al seu dret d’autodeterminació. Recolzament i
col·laboració amb les entitats de solidaritat amb el poble sahrauí.
6- 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".
7- Promoure i defensar la integració, en pla d'igualtat, de les persones nouvingudes, amb
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mesures que garantisquen l'accés a l'escolarització, la sanitat, 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 fomentar l'accés a la llengua i cultura pròpies, amb l'organització de
cursos de llengua i cultura dirigits a la població adulta nouvinguda.
8- Elaborar un Pla Municipal per la Igualtat i la Integració de les persones nouvingudes, a partir
de l’estudi i avaluació de la situació i necessitats reals i en coordinació, tant com siga possible,
amb les altres administracions implicades.
- Posar en marxa trobades dedicades als països amb immigrants a l'Alcúdia, per tal de donar
a conèixer els valors i la cultura d'aquests països entre el veïnat del nostre poble.
- Establir mesures per afavorir la integració de les persones nouvingudes en els Consells
Sectorials Municipals i associacions del nostre poble.
- Crear la figura de l’Agent Mediador per a la Igualtat, la Integració i altres conflictes
socials.

