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Introducció

Els darrers tres lustres han estat presidits per una gran inestabilitat política  com

a conseqüència de les polítiques d'enfrontament que han mantingut els partits que han

configurat  els  distints  governs  municipals,  on  l'objectiu  d'aquests  estava  fixat  en

l'ostentació del  poder sense tenir  en compte les necessitats  de les monoveres i  dels

monovers així com la seua voluntat.

Sens dubte la millor dada que ho reflecteix són els gairebé 15 milions d'euros

que sumen el deute que ha anat acumulant-se al llarg dels darrers quinze anys, tot com a

resultat d'inequívoques polítiques que no han tingut present en cap moment quines eren

les necessitats reals del poble de Monòver així com la seua capacitat d'endeutament, a

més de causes judicials obertes que apunten a un balafiament dels cabals públics.

Una visió retrospectiva ens permet veure que cap dels governs, ni els presidits

pel PSOE ni pel PP, han partit d'una planificació de ciutat i del territori, on quedara

prefixat el model de ciutat que desitjaven i, per tant s'han vist polítiques urbanístiques

allunyades del PGOU —totalment desfasat— però sí vinculades a figures urbanístiques

basades,  probablement,  en  l'especulació  com  són  els  anomenats  PAI,s.  (Programes

d'actuació integrada).

Així  mateix,  han  estat  uns  governs  mancats  d'una  planificació  cultural  i

esportiva que servisca per a complementar la formació dels ciutadans. Alhora, han estat

destructors de part del nostre patrimoni cultural i mediambiental, permeten la pèrdua

d'edificis de certa vàlua històrica i un gradual deteriorament de paratges emblemàtics

del nostre terme municipal.

Finalment,  també  volem  posar  de  manifest  la  nul·la  política  lingüística  en

benefici  de  la  recuperació  del  valencià  en  tots  els  àmbits  de  la  societat,  des  de  la

promoció  del  seu  ús  i  normalització  fins  a  la  conculcació  de  la  majoria  dels  drets
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lingüístics dels ciutadans. 

Els eixos i principis sobre els quals Compromís per Monòver basarà la seua acció

política municipal són:

• L’Ètica  i  l’honestedat.  D'inici,  podem dir  amb orgull  que  som una formació

“neta” sense corrupció amb la qual cosa, hem de ser absolutament intolerants

amb la mateixa.

• La  lleialtat  institucional  i  l’estabilitat  del  govern  i  la  ciutat.  La  gestió  de

Compromís serà responsable i eficient, amb l'objectiu de generar els recursos

necessaris que ens permeten dedicar aquests en les prioritats de les persones, des

d’una visió de progrés.

• Les  nostres  propostes  estan  basades  en  un  model  de  ciutat  cohesionada  i

integradora.

• La democràcia avançada, la transparència i la participació, com a eina de treball,

els regidors i regidores de Compromís tenim vocació de servei, que implicarà

per prendre decisions de forma participada i oberta amb la ciutadania.

• La igualtat d’oportunitats i la cohesió social, com a objectiu prioritari de l’acció

política de qualsevol Govern amb Compromís.

• La sostenibilitat, perquè estimem el nostre territori i el seu ecosistema, i volem

un terme municipal i uns nuclis urbans vius, habitables i verds.

• El valencianisme. El nostre projecte representa i defensa els interessos de les

valencianes i dels valencians com a societat i com a poble.

«La política ens ha de servir perquè els éssers humans puguem nàixer lliures, créixer en

igualtat, estimar com ens done la gana, quan ens done la gana i amb qui ens done la gana i

al final dels nostres dies morir amb dignitat». (Mónica Oltra, 2012)
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Compromís amb una gestió econòmica i hisenda pública en benefici del poble i la

seua gent

• Realització d'una auditoria pública que permeta conèixer la situació econòmica

actual de l'Ajuntament, sobretot és necessari saber quines han estat els motius

que  han  provocat  el  deute  existent  i,  sí  cal  demanar  algun  tipus  de

responsabilitat. A més, d'establir la seua legalitat i legitimitat.

• Estudi  i  anàlisi  del  deute  municipal  que  s'acumula  amb  l'objectiu  de  poder

acordar les mesures necessàries per a reduir la càrrega financera.

• Revisió del coeficient que en l'actualitat s'aplica en l'Impost de Béns Immobles

(IBI) perquè volem rescatar a les persones.

• Estudiar l'aplicació de mesures legals que ens permeten aplicar bonificacions als

col·lectius  més  desfavorits,  amb l'adaptació de  les  taxes  i  preus  públics  a  la

situació econòmica actual.

• Participació de les monoveres i els monovers en l'elaboració dels pressupostos

municipals,  bé  a  títol  individual  o,  mitjançant  qualsevol  dels  col·lectius  i

associacions locals.

• Millorar el termini de pagament a proveïdors fins a les dates establertes per llei.

• Transparència total respecte a les despeses destinades a remunerar als membres

de la Corporació i càrrecs de confiança.

• Informació transparent del patrimoni dels membres de la Corporació Municipal.

• Revisió de l'Impost de Béns Immobles (IBI).

• Revisar la fiscalitat i la gestió tributària que afecta al comerç, es necessari fer

que l'activitat comercial es desenvolupe i siga competitiva

Compromís  amb  una  millor  gestió  dels  recursos  humans  i  materials  de

l’Ajuntament

• Estudi  de  l'actual  plantilla  de  personal  municipal,  la  seua  distribució

departamental i la càrrega que suporta cadascun dels llocs de treball,  amb el

doble  objectiu  de  conèixer  les  possibles  necessitats  alhora  que  ens  ajude  a
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optimitzar el treball que aquesta desenvolupa.

• Estudi  i  avaluació  de  l'actual  plantilla  de  la  policia  local  amb  l'objectiu

d'aconseguir un nombre de policies adequat i dimensionat a la realitat del poble,

tot regulant ne la segona activitat.‐

• Dades Obertes: Total obertura de les dades públiques de l'Administració Local,

amb  aquest  objectiu  caldrà  elaborar  una  Ordenança  reguladora  dels  serveis

electrònics. Les següents dades són les que considerem que tots els ciutadans

haurien de conèixer i que hem agrupat en 4 blocs:

a) Sobre la Corporació i la plantilla municipal

◦ Transparència  respecte  a  l'estructura  política  i  administrativa  de

l'Ajuntament.

◦ Informació transparent  de tots  els  immobles  d'ús  públic  (tant  propis com

llogats)

◦ Fer pública la relació de vehicles oficials i elements patrimonials de valor

patrimonial o artístic.

◦ Potenciar el «Portal Ciutadà» de la pàgina web de l'Ajuntament de Monòver.

b) Informació sobre contractes d'obres i serveis

◦ Transparència pel que fa als contractes i convenis existents.

◦ Publicar el llistat de proveïdors i adjudicataris.

◦ Publicar totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per 

l’Ajuntament o a aquest.

◦ Publicar tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major

importància.

◦ Seguiment i control de l'execució de les obres.

c) Informació sobre dades ambientals, socials i ciutadanes

◦ Informació sobre la situació mediambiental del municipi.

◦ Informació sobre consums, perquè es puga constatar l’eficiència i l’estalvi en

els subministraments d’energia, aigua, llum, etc.
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◦ Facilitar les dades sobre el trànsit en la ciutat, amb informació precisa sobre

aquest, ubicació de radars, etc.

d) Informació sobre les finances municipals

◦ Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels 

pressupostos, del deute municipal tant amb bancs com amb proveïdors, 

creditors, administracions a més de l’estat dels comptes municipals.

◦ Publicar tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del 

pressupost.

◦ Publicació  en  la  pàgina  web  municipal  de  totes  les  desviacions  entre

l’aprovat  en  el  pressupost  i  l’executat,  així  com  l’explicació  als  nostres

ciutadans d’aquesta desviació.

◦ Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos

emprats,  com  per  exemple  el  superàvit  o  dèficit,  fiscalitat  municipal,

despesa, inversió, endeutament municipal tan bancari com no.

• Potenciar l'ús de les noves tecnologies pel que fa a la relació entre els ciutadans i

l'Administració: tràmits administratius, cobrament de taxes i impostos.

• Promoure  acords  amb la  UA i  la  UMH per  a  la  realització  de  pràctiques  a

l'Ajuntament pels estudiants de tecnologies de la informació.

Compromís a promocionar l'economia local i creació d’ocupació

• Realització de programes de foment de l’ocupació, cursos per desocupats, ajudes

als  xiquets  empresaris  i  autònoms  per  facilitar  la  seua  incorporació  al  món

laboral i a l’ocupació d'altres persones.

• En  la  mesura  que  al  llarg  de  la  legislatura,  els  romanents  de  tresoreria  i

superàvits no tinguen com a objectiu la disminució de l'actual dèficit municipal,

aquests  seran  destinats  a  desenvolupar  Plans  d'Ocupació  que  pal·lie  l'actual

situació d'atur que pateixen molts dels ciutadans de Monòver.

• Apostarem  per  una  Formació  Professional  orientada  a  les  necessitats  del
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municipi.

• Creació d'un viver d'empreses.

• Promoció  del  cooperativisme  com a  eina  de  desenvolupament  econòmic  del

poble.

• Potenciar i impulsar l'Associació Local de Comerciants.

• Dinamització  i  establiment  de  rutes  comercials  amb  l'objectiu  d'estimular  el

consum local.

• Redacció d'un Pla d'urbanisme comercial, que siga incorporat al PGOU.

Compromís a desenvolupar un urbanisme i uns serveis locals sostenibles

• Acordar  amb  la  resta  de  partits  polítics  la  reforma del  PGOU (Pla  General

d'Ordenació Urbana)  tan necessari  per a  assolir  una correcta  planificació del

territori que permeta una adequada requalificació del sòl urbà.

• Estudi  i  anàlisi  de  l'actual  contracte  amb  l'empresa  Aguas  Monóvar amb

l'objectiu que, al més aviat possible, la gestió del servei d'aigua potable retorne a

mans públiques.

• Canvi  de  l'enllumenat  dels  diferents  nuclis  urbans  del  terme  municipal  amb

l'objectiu de generar un estalvi econòmic i, alhora, energètic, amb la qual cosa

estarem contribuint a reduir la contaminació lumínica.

• Estudi i anàlisi de la situació general del mercat municipal, amb la qual cosa

puguem presentar una proposta seriosa de rehabilitació d'aquest.

• Habilitar zones d'aparcaments al nucli antic fent ús dels solars.

• Recuperació, protecció i manteniment dels espais naturals del terme municipal,

amb l'objectiu d'atorgar-los un ús educatiu, lúdic, etc. 

• Establir les negociacions oportunes amb l'empresa concessionària de la neteja

pública perquè tots els nostres carrers sempre estiguen nets.

• Estudi de la necessitat d'ampliar el nombre de contenidors de brossa, en tots els

nuclis urbans del terme municipal i a l'extraradi 

• Realitzar un estudi per al soterrament dels contenidors de brossa

• Promocionar l’ús de la bicicleta com a vehicle local, facilitant l’aparcament prop
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de punts d’interès local com ajuntament, centre de salut, piscina coberta, etc. 

• Estudi i anàlisi de la implantació d'un servei de lloguer de bicicletes, en benefici

d'una millora de la mobilitat i la sostenibilitat.

• Revisió del trànsit en certs punts conflictius del poble amb l'objectiu a facilitar

l'accessibilitat de vehicles per tal de fer-lo més funcional i sostenible.

• Rendibilitzar l'ús d'instal·lacions infrautilitzades, exemples: plaça de bous o la

piscina.

• Redissenyar  la  ciutat  per  a  un model  de mobilitat,  posant  el  benestar  de les

persones com a principal prioritat: la ciutat per a les persones i no per als cotxes.

• Revisar totes les voreres amb l'objectiu d'adaptar aquelles que no faciliten el pas

de persones amb una mobilitat reduïda.

• Recerca  d’un  nivell  de  creixement  del  sòl  urbà  i  industrial  adaptat  a  les

necessitats de la societat.

• Reserva de sòl per a equipament públic suficient així com zones verdes en llocs

pròxims, on viuen les persones, no en la perifèria per motius de l’especulació del

sòl.

• Elaboració  d'un  Pla  d’actuació  municipal  en  situacions  d’emergència  i

catàstrofe.

Compromís amb el Medi Ambient i la qualitat de vida

• Creació de l’Oficina d’Informació Energètica.

• Potenciar i defensar la implantació d'energies renovables.

• Optimitzar  els  consums  municipals.  Estalvi  en  il·luminació  i  calefacció  dels

edificis públic, etc.

• Incentivar l'ús de la bicicleta.

• Promoure  els  mecanismes  que  afavorisquen  la  introducció  progressiva  de

vehicles  elèctrics,  híbrids  i  en  general  tots  aquells  que  contribuïsquen  a  la

reducció d'emissions de CO2, desenvolupant instal·lacions adequades d’energies

renovables per a carregar los.‐

• Facilitar i fomentar sistemes de cotxe compartit sobretot per a grups d’usuaris

que comparteixen rutes habituals.
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• Arbitrar mesures positives de fiscalitat amb reducció d'impostos municipals als

vehicles elèctrics i híbrids.

• Portar un control estricte de les zones catalogades d'especial protecció.

• Creació de sendes verdes que comuniquen els punts d’interès ambientals, dins

l’àmbit comarcal.

• Control mediambiental de les activitats instal·lades al municipi.

• Control i limitació de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

• Potenciació de polítiques orientades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar residus.

• Realització de campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides a tots

els sectors socials.

• Creació d’un Punt d'Informació Verd.

• Aprofitar  la  riquesa  mediambiental  que  ofereix  el  nostre  terme  per  generar

projectes educatius que tinguen com a objectiu el coneixement del nostre entorn

més pròxim.

• Protecció i regulació de qualsevol activitat que tinga com objecte l'ús del paratge

de la Serra del Coto.

• Protecció  i  potenciació  de  paratges  naturals  emblemàtics  del  nostre  terme

municipal.

• Gestionar  davant  de  l'Administració  central  i  autonòmica  el  correcte

manteniment de les lleres de les diferents rambles que ens envolten. 

• Regulació  dels  riscos  per  a la  salut  i  promoció de normes d’higiene pública

(ordenances  del  soroll,  ordenances  d’antenes  de  telefonia,  ordenances  sobre

centrals  elèctriques  dins  el  casc  urbà,  ordenances  sobre  tinença  i  circulació

d’animals  domèstics,  ordenances  sobre  instal·lació  i  manteniment  d’aparells

d’aire condicionat i calefacció).

• Redacció de Plans d’educació per a la salut i divulgació d’hàbits saludables.

Compromís amb el camp de Monòver i amb l'activitat agrícola

• Fomentar l’ús d’horts ecològics i habilitar al mercat municipal un punt de venda

de productes ecològics cultivats al nostre camp.
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• Col·laboració amb el Consell Agrari en tot el que puga necessitar però sobretot

cooperar  en  la  formació  i  assessorament  d'aspectes  d'interès  per  als  nostres

agricultors.

• Protecció del sòl  agrícola sempre que siga possible,  tenint en compte que la

millor protecció i el millor servei que podem oferir és la transformació cap a

l’agricultura integrada i l’ecològica, que incrementa les rendes agràries i manté

l’interès econòmic per l’activitat.

• L'Alcalde es desplaçarà una vegada al mes, als nuclis urbans de Les Cases i del

Xinorlet, per atendre als veïns, reduint els desplaçaments d'aquests almenys pel

que fa aquest aspecte i, sempre que se li requerisca a la resta de llogarets del

terme municipal.

• Estudi i revisió de les actuals instal·lacions d'enllumenat públic i clavegueram de

Les Cases del Senyor i el Xinorlet.

• Gestionar  la  inserció,  dins  dels  Programes  d'Infraestructures  de  la  Diputació

Provincial,  de  l'adequació  dels  camins  que  ixen  de  les  Cases  del  Senyor  en

direcció a Les Encebres i La Romaneta.

• Revisió  de  la  senyalització  i  retolació  dels  diferents  llogarrets  del  terme

municipal.

• Adequació del terreny de propietat municipal, al costat de les antigues escoles de

La Romaneta, per convertir-lo en un parc infantil.

• Rehabilitar la teulada de les antigues escoles de La Romaneta.

• Estudi del transit rodat a La Romaneta, amb l'objectiu de limitar la velocitat dels

vehicles.

• Estudi i anàlisi de l'actual xarxa de camins i veredes, amb l'objectiu d'establir

una actuació preferencial en aquests.

• Gestionar davant de l'Administració de l'Estat  la descatalogació dels terrenys

que es van veure afectats pel transvasament de l'Ebre. 

• Nomenament dels  representants  municipals  en els  diferents  llogarets,  d'acord

amb la majoria dels veïns d'aquests.

Compromís amb Benestar social, igualtat i integració
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• Millorar l'atenció a les famílies que pateixen els efectes de la crisi econòmica,

portant a terme una política integrada envers les persones amb major necessitat.

• Facilitar l'accés a l'habitatge a través de programes de lloguer social.

• Estarem al costat dels ciutadans que com a conseqüència de la crisi econòmica

siguen víctimes de processos de desnonaments.

• Impulsar la creació del Consell Municipal de la Dona.

• Treballar amb col∙lectius i associacions municipals en el desenvolupament de

programes concrets que tinguen en compte la igualtat de gènere i la diversitat

sexual.

• En  col·laboració  amb  el  professorat  de  l'IES,  dissenyar  un  Pla  d'Acció  de

prevenció i eradicació de la violència de gènere en l'adolescència.

• Tindrà prioritat  l'assistència i protecció a les dones que pateixen violència de

gènere, si escau.

• Dotarem a l'estructura política municipal de la regidoria d'Interculturalitat així

com crearem la figura del Mediador Intercultural

• Realització de plans d'integració dels ciutadans nouvinguts mitjançant el teixit

associatiu.

• Realització de polítiques integrals envers la joventut.

• Promoció de la solidaritat i del voluntariat.

• Mobilitzar  polítiques  actives  d'ocupació  adreçades  a  joves,  parats  de  llarga

duració,  col·lectius amb  dificultat  d'integració  laboral,  dones  soles  amb

càrregues  familiars,  immigrants,  discapacitats,  etc.  Desenvolupament  de

l'economia social. Impuls de programes d'ocupació protegit.

• Millora  i  impulsar  els  Serveis  Socials  generals,  a  través  d'un  major

desenvolupament  implantació  de  les  prestacions  bàsiques  dels  programes  i,

realitzar una avaluació de la necessitat d'una major dotació pel que fa a l'equip

social de base.

• Ampliació dels recursos ja existents adreçats a la Tercera Edat per a aconseguir

una major cobertura: servei de suport a domicili, teleassistència, etc. 

• Impuls dels Serveis socials especialitzats.
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• Potenciació del Centre de Dia.

• Promoció d'equips d'intervenció familiar amb menors i altres col∙lectius en crisi,

fent ús de programes d'acolliment familiar de menors.

• Potenciar i incentivar la formació d'equips d'intervenció familiar amb menors i

altres col·lectius en crisi. Programes d'acolliment familiar de menors.

• Elaboració d’un diagnòstic de salut de la comunitat local.

• Revisió  o  redacció  d'ordenances  municipals  que  tinguen  com  a  objectiu  el

control dels riscos per a la salut i promoció de normes d'higiene pública.

• Engegar plans d'educació per a la salut i divulgació d'hàbits saludables.

• Elaborar  un programa municipal  d'habitatge  (habitatges  socials,  promoció  de

lloguer d'habitatges, ajudes de lloguer).

• Creació del Consell Municipal de Benestar Social.

 

Compromís amb la cultura, el patrimoni, les festes i les tradicions

• Impulsar i fomentar les tradicions i jocs locals.

• Col·laboració i ajuda a qualsevol tipus de creativitat artística.

• Potenciar els elements històrics rellevants del municipi i del seu entorn, per a la

qual cosa caldrà proposar béns d'interès local els productes i altres elements que

ens són característics.

• Realitzar un estudi sobre l'actual situació del servei de la Biblioteca Municipal

que permeta una millora d'aquest.

• Potenciar  l'activitat  de  l'arxiu  municipal  per  a  oferir  un  millor  servei  i

disponibilitat a la tasca investigadora.

• Col·laboració amb el Museu d'Arts i Oficis de Monòver i amb la Casa-Museu

d'Azorín, per donar a conèixer la riquesa cultural i literària vinculada al nostre

municipi.

• Participació  de  les  associacions  locals  en  l'organització  dels  actes  que

constitueixen  les  diferents  festes  que  es  desenvolupen  al  llarg  de  l'any

(Setembre,  Pasqua,  Fira  de  santa  Caterina,  Carnestoltes,  etc.)  mitjançant  la

creació  d'un  Consell  Assessor  que  marque les  principals  línies  d'actuació  en
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matèria de festes.

• Estudi  de  la  possibilitat  de  recuperar  l'emblemàtic  «Palera»  per  al

desenvolupament d'activitats culturals.

• Compromís a dedicar una part substancial de les programacions de les festes a la

música, al teatre i la literatura en valencià, i apostar pels creadors locals.

• Promocionar  programes  de  viatges  i  excursions  que  tinguen  com a  element

central  el  coneixement  del  medi,  l’educació  ambiental  i  la  promoció  del

patrimoni valencià.

Compromís amb la llengua del nostre poble: el valencià

• Recuperar amb la política activa de la  promoció i ús de la nostra llengua no

sols  culturalment  sinó  en  l'àmbit  municipal.  Per  a  tal  finalitat  proposem les

següents mesures:

* Recuperació del Gabinet de Normalització Lingüística

*  Anàlisi i estudi per a poder incentivar fiscalment aquells sectors privats que

s’incorporen al procés de normalització lingüística.

* Oferir, en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de formació per a

tots els treballadors i treballadores de l’administració pública, de les empreses

privades  que  atenguen  serveis  públics  i  de  qualsevol  persona  particular  i

col·laborar amb el voluntariat per l’ensenyament en valencià.

* Col·laborar amb les activitats de promoció i ús del valencià impulsades pels

diferents col·lectius cívics. 

* Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els drets

lingüístics.

* Garantir l’ús del valencià en l’emissora municipal, així com incentivar l’ús del

valencià  en  altres  mitjans  de  comunicació  locals,  sense  que  es  tracte  d’una

presència anecdòtica de la nostra llengua,  d'acord amb la Llei  de Mitjans de

Comunicació al nostre territori.

* Redacció d'un Reglament Municipal per la Normalització Lingüística.
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* Institucionalitzar un premi literari en valencià.

*  Fomentar  i  impulsar  la  cultura  en  valencià:  teatre,  música,  literatura,  etc.,

aprofitant tots els espais públics.

* Incentivar programes de voluntariat lingüístic amb l'objectiu de fomentar l'ús

del valencià, sobretot entre les persones nouvingudes.

* Crear un espai radiofònic a l'emissora municipal, per a xiquets/-etes, fent ús 

del valencià com a llengua vehicular, en coordinació amb els diferents centres 

educatius del poble.

Compromís amb l'educació i noves tecnologies

• Potenciació de l'escola pública.

• Implicació amb valentia i de forma clara en la gestió de l'obtenció de qualsevol

infraestructura que siga necessària tenint en compte els diferents vessants que

abraça el món de l'educació, sobretot l'escolarització dels xiquets i xiquetes de 0

a 3 anys.

• Potenciar que les escoles infantils un espai educador ric i obert a la participació

dels adults per conviure amb els xiquets i xiquetes.

• Potenciació de l'Escola Permanent d'Adults «Freire».

• Programa d'ajudes a l'ensenyament, tant pel que fa a l'adquisició de materials

com per al  menjador o el  transport  per a aquelles famílies a menys recursos

perquè tots els xiquets i xiquetes puguen accedir amb igualtat de condicions a

l'educació.

• Afavorir  la  tasca  dels  joves  investigadors  locals  mitjançant  la  convocatòria

d'ajudes.

• Establir una xarxa de relacions entre els diferents col·lectius que formen part del

món educatiu, potenciant el Consell Escolar Municipal.

• Col·laboració  amb  totes  les  associacions  pertanyents  al  món  educatiu,  ja

estiguen integrades pels pares i mares, els alumnes o el professorat.

• Potenciar l'associacionisme estudiantil i donar suport a les seues iniciatives.

• Impulsar,  potenciar  i  fer  costat  a  l'obertura de les escoles al  seu entorn més
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pròxim.

• Reglamentar fórmules per a l'optimització dels espais educatius públics.

• Establir  convenis  de  col·laboració  amb diferents  institucions   per  a  millorar

l'oferta educativa.

• Crear una comissió de seguiment de l'absentisme escolar.

• Davant  l’evident  escalada  de les  noves  tecnologies,  sobretot,  en  l’esmentada

«Internet de les coses», se'ns fa prioritari una acció innovadora i integradora en

tots els possibles àmbits que es poguera aplicar. Ser mers consumidors de la

tecnologia que ens imposen no és el futur dels nostres fills i filles, no és el futur

del  nostre  poble.  És  per  això,  que  caldrà  arbitrar  les  mesures  i  gestions

necessàries per a fer possible l’accés de tots els ciutadans al món informàtic, per

a la qual cosa apostem per aconseguir un programari i maquinari lliure, obert i

compartit. Tots tenim un artista, un creador amb la il·lusió de fer les coses en

benefici de tots nosaltres.

• Crear una app “oficial” per a mòbils des de la qual es puga gestionar qualsevol

tasca de l'administració local, com certificats, permisos d’obres, sol·licituds, etc.

Compromís amb l'esport

• Promocionar  els  esports  tradicionals  del  poble,  com  la  modalitat  de  pilota

valenciana: les galotxes. 

• Impulsar i fomentar l’esport com a activitat saludable en la vida diària de les

persones.

• Fomentar les escoles esportives amb l'objectiu de defensar l'esport base.

• Coordinar  i  fomentar  l'ús  de totes  les  instal·lacions  esportives amb l'objectiu

d'afavorir l'esport per a tothom

• Col·laborar amb les associacions esportives en el desenvolupament de les seues

activitats.

• Potenciar els Jocs esportius en l'àmbit escolars (primària i secundària).

• Fomentar  l'accés  a  l'esport  de  qualsevol  persona,  fent  accessible  la  pràctica

d'aquest a persones que per la seua edat o discapacitat física no puguen accedir
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de manera habitual. 

Compromís amb els joves

• Potenciar iniciatives d'oci, per a tota la població, però especialment per als joves

que es troben amb una menor oferta.

• Formació Professional orientada a les necessitats del municipi.

• Dinamitzar el Pacte per l'Ocupació de la Mancomunitat i creació d'un Agència

de  Ocupació  que  els  oferisca  informació  sobre  les  oportunitats  laborals  que

ofereixen les Comunitats Europees.

• Desenvolupar  programes  destinats  a  l'Autoocupació  bé  com  a  treballadors

autònoms, com a cooperativistes o com a societats.

• Fem un aposta decidida per dinamitzar i potenciar el Punt Jove com a projecte
d'oci per a preadolescents i adolescents, així com punt d'encontre dels nostres
joves  i  incentivar  l'associacionisme  entre  aquests,  en  relació  amb  diferents
vessants de l'àmbit social. 

• Apostem per una major implicació dels joves en el món de la festa.

• Potenciació del Punt Jove com lloc d'encontre dels nostres joves i  incentivar
l'associacionisme entre  aquests,  en  relació  amb diferents  vessants  de  l'àmbit
social.

• Potenciar l'engegament de programes educatius destinats a què els nostres joves

obtinguen la major informació al respecte de diferents temes com: la prevenció

de la drogoaddicció així com programes d'educació sexual.

Compromís amb la participació ciutadana

• Potenciació de la regidoria de Participació Ciutadana com a eix vertebrador de la

col·laboració  ciutadana en  el  govern  de la  ciutat,  per  tant  tindrà  un caràcter

transversal impulsat des de la mateixa Alcaldia.

• Desenvolupament del Reglament d'Organització Municipal (ROM) pel que fa a

la  participació  dels  ciutadans  en  la  vida  política  municipal  a  través  de  les

diferents associacions locals que configurarien el Consell Ciutadà.
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• Donar  suport  a  l'associacionisme  en  les  seues  diferents  vessant,  culturals,

esportives, socials, etc., en la realització de les seues activitats.

• Impulsar i fomentar entre les associacions i entitats locals la seua participació en

els diferents actes que es desenvolupen al poble. 

• Aprofitar la diversitat associativa, per fer valdre en valor les capacitats dels uns i

dels altres amb la realització d’activitats que facen possible la transmissió de

coneixements.

• Posar  al  servei  de  les  associacions  locals  les  infraestructures  municipals  de

caràcter  digital  (web  i  xarxes  socials)  perquè  els  puguen  fer  servir  per  a

transmetre  la seua activitat.

Compromís amb l'activitat turística exterior

• Fomentar el turisme rural amb una guia de Rutes per paratges, a peu i bicicleta.

• Traure  profit  al  nostre  patrimoni  cultural,  paisatgístic,  medi  ambiental  i

gastronòmic per atraure el turisme d'interior.

• Millorar la qualitat de l'oferta turística.

• Potenciar el turisme etnològic.
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