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1. PROPOSTES PER A MILLORAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
«El procés comunitari és un procés participatiu. Sense participació no hi ha procés, no hi ha
canvis reals o, més ben dit, els canvis sempre seran el producte de les decisions dels altres i
nosaltres serem simples receptors de les conseqüències d’eixes decisions.»
M. Marchioni

Des de Compromís ens proposem superar el nivell de desafecció política que hi ha
actualment i per això volem que la gent tinga el paper que pertoca en les decisions
municipals. Ens comprometem a establir un contacte directe amb el veïnat d’una
manera biunívoca per a detectar i resoldre els problemes dels albalatencs i
albalatenques. Considerem que toca construir un projecte fruit del consens i del debat
de tots nosaltres. Un projecte sostenible, progressista, igualitari i valencià.
Considerem que les eines fonamentals que ens permetran aconseguir un grau de
participació ciutadana més alt són els que hi ha tot seguit.
Pressupostos participatius: mecanisme democràtic que permet a la persones
decidir directament sobre els pressupostos públics i influir-hi. El 30% del
pressupost d’inversions de l’ajuntament el decidiran els veïns del poble en
assemblea. Després d’arreplegar les propostes (presentades per via telemàtica o
en paper), es debatran les opcions que hi haja mitjançant assemblea perquè el
poble trie la propostes més adequades. També incentivarem la participació
ciutadana en la presa de decisions sobre els grans projectes que repercutisquen
en el nostre municipi.
Audiències públiques: l’alcaldia ha de donar compte periòdicament de la gestió
municipal i de les decisions i els projectes que afecten el nostre poble d’una
manera important. L’intercanvi d’informació amb el veïnat, associacions i les
altres forces polítiques és necessari i convenient. Les dates de les reunions es
comunicaran amb temps i amb la màxima difusió per a procurar que hi puguen
assistir totes les persones interessades. Les actes de les auditories, òbviament,
seran públiques.
Auditories veïnals: elaborarem indicadors per a valorar el nivell de
satisfacció, bon viure i benestar. Són indicadors que ens facilitaran fixar
l’estratègia de desenvolupament per al nostre poble. Per a dur a terme eixa
tasca, farem servir tècniques i crearem instruments que ens permetran reunir
la informació necessària (qüestionaris, grups de discussió, anàlisi de dades
secundàries, bústia de suggeriments, etc.). En tindre les dades, elaborarem
informes en els quals queden reflectits els resultats obtinguts, informes
públics que es difondran en format digital i en paper amb la finalitat que
arriben a tots els veïns i veïnes.
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2. PROPOSTES PER A LA TRANSPARÈNCIA A L’AJUNTAMENT
«El canvi polític profund ha de passar per la transparència i la participació per regenerar les
institucions.»
Mireia Mollà

Des de Compromís ens comprometem a obrir a tots els albalatencs i albalatenques les
dades públiques de l’administració. L’Open Data (dades obertes) consistix a posar a
disposició pública i lliure les dades que genera l’administració en format digital i
estandarditzat.
Les dades que qualsevol persona ha de poder conéixer de l’Administració, i que amb el
nostre govern seran accessibles fàcilment, les despleguem en els quatre blocs que hi
ha a continuació.
Bloc 1. Informació sobre la corporació municipal i plantilla
o Retribucions i patrimoni de regidors i regidores
o Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de
l’ajuntament, tant a escala política com administrativa (corporació, plantilla
municipal, organització per departaments, estadístiques sobre personal…)
o Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (propis i llogats),
vehicles i elements patrimonials de valor històric o artístic rellevant
o Publicació en el web municipal, de manera completa i actualitzada, de la
relació de llocs de treball de l’ajuntament, sempre d’acord amb la LOPD (llei
orgànica de protecció de dades)
Bloc 2. Transparència en les contractacions d’obres i serveis. S’han de fer públics:
o Tots els contractes i convenis
o La llista de proveïdors i adjudicataris
o Totes les subvencions i ajudes econòmiques que concedix l’ajuntament
o Els convenis urbanístics i la informació sobre les obres més importants
o Els informes de seguiment i execució de les obres
Bloc 3. Dades ambientals, socials i ciutadanes
o Informació sobre la situació ambiental del municipi, amb dades actualitzades
convenientment
o Informació sobre consums, per tal que la ciutadania puga constatar l’eficiència
i l’estalvi en els subministraments d’energia, aigua, llum i gestió de l’arreplega
de fem
Bloc 4. Finances municipals
o Publicació en el web municipal, de manera clara i comprensible, del
pressupost des que s’elabore fins que es liquide i, òbviament, del deute
municipal
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Publicació de tota la informació rellevant sobre els ingressos i les despeses del
pressupost i publicació de totes les desviacions entre el que hi ha aprovat en
el pressupost i el que s’execute, i, per descomptat, l’explicació a la ciutadania
d’eixa desviació

3. COMPROMÍS AMB EL BÉ COMÚ
El bé comú és el que permet que les persones que conviuen i viuen al poble
aconseguisquen de manera més fàcil i íntegra el que els pertoca per dret. El bé comú
és el concepte sobre el qual ens basem la gent de Compromís. I és ben senzill
d’explicar què és fer política del bé comú: simplement és fer el que ens beneficia a
tots. Ací teniu les nostres propostes de polítiques basades en el bé comú.

3.1 PROPOSTES PER A MILLORAR EL BENESTAR SOCIAL
Els serveis socials que hi ha en l’àmbit municipal són una de les competències més
afectades per la Reforma Local. Suposa una retallada de serveis de prevenció i atenció
individualitzada que no es poden perdre. Des de Compromís, ens comprometem a
defensar i lluitar per a mantindre les competències que facen falta per a aconseguir
més benestar i menys desigualtat a Albalat.
Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals
d’integrar-se com a ciutadans valencians per a contribuir al progrés i benestar de tots
plegats. Generar igualtat d’oportunitats és el leitmotiv de qualsevol política de
Compromís.
Des de Compromís ens comprometem a:
o Millorar i impulsar els serveis socials generals municipals.
o Impulsar la renda garantida que assegure el dret a uns ingressos mínims amb
els quals cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, i el dret a la inserció
en tots els àmbits.
o Atendre totes les situacions de precarietat amb les ajudes econòmiques
necessàries mitjançant actuacions ràpides i eficaces.
o Desenvolupar iniciatives com els bancs d’aliments, els programes de «menjar
a casa» i els menjadors escolars garantits per tal d’assegurar que cap
persona passe fam al nostre municipi.
o Crear un banc de necessitats en el qual es fomente l’intercanvi de recursos
de tota classe que puguen cobrir les necessitats de les persones que ho
necessiten (roba, productes de suport –cadires de rodes, crosses, etc.).
o Establir un pla d’igualtat de gènere i un programa preventiu de la violència
de gènere.
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Ampliar i millorar els recursos per a la tercera edat o persones en situació de
dependència (teleassistència, servei d’ajuda a domicili, etc.).
Posar en marxa un projecte d’envelliment actiu dirigit a la gent major que
incloga activitats de promoció de la salut i d’estimulació cognitiva, entre
altres, utilitzant el centre de dia que ara no es fa servir.
Dur a terme un programa d’atenció i de respir per a les persones cuidadores.
Establir un sistema d’incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat
en els edificis residencials destinat a persones amb diversitat funcional.
Elaborar projectes culturals i d’oci, espais de trobada, formació i ocupació
per a joves, menors i nuclis de convivència en situació de risc social.
Mantindre i desplegar programes de prevenció sociosanitaris
(drogodependències, prevenció de la violència, absentisme escolar,
assetjament escolar, etc.).
Elaborar un pla d’acollida per a persones nouvingudes que en facilite la
integració al poble.

3.2 PROPOSTES SOBRE EDUCACIÓ
Considerem l’educació com una de les eines fonamentals per a promoure el
desenvolupament i el creixement del poble. Des de Compromís, potenciem i donem
tot el nostre suport a l’escola pública i en valencià, per descomptat.
Les actuacions que ens comprometem a dur a terme en l’àmbit de l’educació són les
següents:
o Impulsar Albalat com a poble educador, on l’escola, la biblioteca, el centre
dotacional i els espais oberts s’utilitzen com a llocs de convivència.
o Crear un consell escolar municipal.
o Col·laborar amb la Conselleria per a adaptar i modernitzar l’escola pública
Ausiàs March.
o Crear el servei d’escola matinera i vespertina que permeta afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar dels pares de les xiquetes i xiquets
escolaritzats en les etapes d’Infantil i Primària, amb la possibilitat de fer
activitats extraescolars a l’escola mateix dins d’eixos horaris, i amb ajudes
per als usuaris del servei que ho necessiten.
o Assegurar l’escolarització total en el tram de 0 a 3 anys, mitjançant beques
en els casos que faça falta.
o Implantar un banc de llibres escolars per tal d’aprofitar el material que es
pot reutilitzar i establir ajudes per a adquirir-ne de nous.
o Augmentar les ajudes per a millorar el funcionament de l’escola d’estiu i
d’altres períodes de vacacions.
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3.3 PROPOSTES PER A MILLORAR LA SANITAT, LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE RISCOS
El nostre sistema sanitari ha de ser universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i
finançat d’una manera adequada. En Compromís així ho vegem i així ho defensarem
sempre.
En l’àmbit de la sanitat, la salut i la prevenció de riscos, pel que fa al poble volem:
o Promoure la col·laboració entre el centre de salut i els centres educatius i
col·lectius com ara la gent major per a millorar el coneixement de la salut i
dur a terme iniciatives que servisquen per a millorar-la i gestionar-la més bé.
o Promoure unes normes d’higiene pública mitjançant ordenances sobre
tinença i circulació d’animals domèstics, tot i que per a millorar en eixe
aspecte també cal demanar que tots actuem sempre amb civisme. Hi haurà
papereres per a depositar els excrements dels animals tant al nucli urbà com
per la mota. Hi haurà més papereres que ens permetran mantindre més net
el poble.
o Crear un servei de control i prevenció de plagues a la xarxa de clavegueram
per evitar plagues molestes i no haver d’actuar a posteriori amb productes
químics.

3.4 PROPOSTES PER A POTENCIAR LA CULTURA I LES FESTES
La cultura en el sentit més ampli de la paraula és un pilar fonamental per a qualssevol
persona i societat, la cultura ens fa lliures i respectuosos. Des del nostre col·lectiu
tenim un compromís ferm en el foment de tota manifestació cultural, com no pot ser
d’una altra manera. I un compromís amb les festes, les quals són cultura i són la
manifestació en què, a més de passar-ho bé, ens refermen com a col·lectiu, com a
poble. Per això, també tenim propostes en este àmbit.
o Crear el Consell municipal de Cultura.
o Potenciar polítiques culturals de més abast territorial, especialment en
l’àmbit comarcal. És a dir, convertir les comarques en el referent cultural
bàsic.
o Afavorir la creació cultural amb programes de formació i convocatòria de
beques i ajudes.
o Elaborar una programació periòdica d’activitats que promoguen
especialment la producció de la cultura local i comarcal.
o Promoure projectes d’intercanvi cultural amb les persones immigrants que
viuen a la localitat.
o Crear un organisme de gestió de les festes locals en el qual s’integre tot el
món de la festa i que es convertisca en l’autèntic fòrum on es marquen les
línies que caldrà seguir en el futur.
o Millorar els equipaments que s’utilitzen per a les festes.
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Dedicar una part substancial dels programes de festes a la música, el teatre,
la literatura i el cinema en valencià.
Dinamitzar la biblioteca amb una programació contínua d’activitats:
activitats de foment de la lectura per a totes les edats (des dels més menuts
fins als jubilats), tallers d’orientació per a pares i mares, i activitats diverses
com ara cercles de lectura o tallers d’escriptura.
Promoure que es donen llibres a la biblioteca.

3.5 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA JOVENTUT
Les polítiques per a la joventut són ben necessàries, per una raó ben senzilla: els joves
són el futur del poble. Des de Compromís volem dur a terme iniciatives que els tinguen
en compte i que responguen a les seues expectatives. Per això, plantegem:
o Crear un Consell comarcal de la Joventut.
o Dinamitzar el casal jove amb la col·laboració d’un tècnic superior en
animació sociocultural.
o Potenciar l’ús del punt d’informació juvenil (PIJ).
o Programar activitats d’oci nocturn per a la joventut.
o Afavorir la constitució d’associacions juvenils i de voluntariat.
o Convocar fires comarcals de voluntariat que siguen punts de trobada i que
aprofiten per a intercanviar experiències.
o Establir convocatòries municipals de beques i ajudes de transport per als
universitaris i altres estudiants.
o Promoure programes de formació sobre drogues i sobre educació sexual.
o Promoure programes d’orientació acadèmica i laboral.

3.6 PROPOSTES PER A PROMOURE L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ
Les iniciatives locals d’ocupació són eines de reequilibri social dins dels municipis
imprescindibles en un moment com l’actual, i són una eina de desenvolupament
d’activitat econòmica que pot cobrir necessitats del veïnat. Igualment, les iniciatives
dirigides cap a l’emprenedoria tenen una capacitat elevada de generar empreses i
ocupació.
Des de Compromís ens comprometem a:
o Potenciar l’Agencia Comarcal d’Ocupació.
o Incrementar els programes destinats a la formació de l’autoocupació.
o Promoure el cooperativisme com a eina de desenvolupament del poble (una
comparança: crear una cooperativa destinada a oferir serveis d’ajuda a domicili
per a gent major o dependent).
o Posar en marxa un sistema d’oficines compartides per a emprenedors locals en
espais municipals que ara no s’utilitzen com ara l’antic col·legi de les monges.
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o Establir ajudes econòmiques per a projectes de joves emprenedors.
o Crear borses de treball per a dur a terme les activitats d’alt valor estratègic, per
les necessitats que satisfan (neteja viària general, gestió de l’aigua, etc.) i per la
varietat de faenes que demanen.
o Crear mesures d’explotació del potencial cultural i ambiental del poble
encarades a crear llocs de faena en l’àmbit del turisme rural (allotjament rural,
rutes urbanes d’interés, rutes pels llocs emblemàtics i amb un valor ambiental
alt del nostre terme, exposició permanent a la Casa del Bou en què es valore el
potencial turístic del poble, etc.).
o Crear una borsa de treball per a establir el servei de finestra única a
l’ajuntament. És una eina que permet millorar i agilitzar l’atenció directa a les
persones.
o Moure polítiques actives d’ocupació dirigides a la joventut, a persones parades
de llarga durada, col·lectius amb dificultat d’integració laboral, dones soles amb
càrrega familiar, immigrants, persones amb diversitat funcional, etc.
o Dinamitzar i potenciar les rutes de comerç tradicional (la ruta de les tapes, fires
comercials, etc. ) que aprofiten per a estimular el consum local.
o Incentivar l’activitat comercial de proximitat, sobretot el comerç en origen o
quilòmetre 0, de manera que els productors de la zona puguen establir canals
directes amb els clients.

3.7 PROPOSTES PER A MILLORAR URBANÍSTICAMENT EL POBLE
Volem un poble per a les persones, per tant la nostra prioritat és que siga accessible i
més sostenible. Per tant, proposem:
o Executar un pla per a millorar l’enllumenat dels carrers mitjançant el canvi
progressiu de les lluminàries per unes de més adequades amb làmpades LED.
o Elaborar un pla d’accessibilitat urbana i eliminar les barreres arquitectòniques
en totes les instal·lacions públiques del poble.
o Redissenyar el poble per a un model de mobilitat, posant el benestar de les
persones com a prioritat principal: el poble per a les persones i no per als
cotxes.
o Reduir la circulació per carrers i crear un circuit urbà de preferència per a
vianants.

3.8 PROPOSTES PER A POTENCIAR L’AGRICULTURA I RESPECTAR EL MEDI AMBIENT
Albalat de la Ribera és un poble arrelat a l’horta, la marjal i el riu. Per això, hem de
preservar el medi privilegiat que tenim i també hem de potenciar l’agricultura
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sostenible, perquè a més de respectar el medi és una oportunitat econòmica i laboral.
En l’àmbit de l’agricultura i el medi ambient fem les propostes següents:
o Fomentar l’agricultura ecològica.
o Desenvolupar un banc de terres com a mesura per a donar alternatives de
cultiu i sobirania.
o Desenvolupar, en coordinació amb altres administracions, un banc local de
llavors per tal de fer perviure la diversitat de la producció agrícola. Que no és
altra cosa que fer el que s’ha fet sempre de manera tradicional.
o Elaborar un pla estratègic de manteniment i reparació dels camins rurals.
o Incentivar, des de l’àmbit municipal, la modernització de les explotacions
agràries i desenvolupament rural, prioritzant els professionals de l’agricultura,
amb inversions en les explotacions agràries i amb el suport a la incorporació
d’agricultors joves i l’equiparació de la dona llauradora. I tot això fomentant la
formació contínua i professional del sector.
o Crear centres de formació i qualificació agrària i ramadera d’àmbit comarcal.
o Aplicar mesures per a reduir l’ús d’herbicides i productes químics en faenes de
manteniment de jardineria i parcs municipals.
o Crear, senyalitzar i potenciar rutes al nostre entorn natural.
o Afavorir sistemes de cotxe compartit, per a la gent que compartix ruta
habitualment, i fomentar que funcionen.
o Promoure mesures positives de fiscalitat amb reducció d’impostos municipals
per als vehicles elèctrics i híbrids.

3.9 PROPOSTES PER A INCENTIVAR L’ESPORT
Compromís amb l’esport i amb tots els albalatencs i albalatenques que s’ajunten a ferne. Per això volem:
o Incentivar el funcionament del patronat d’esports.
o Planificar amb el patronat d’esports un pla d’inversions esportives a llarg
termini.
o Millorar les instal·lacions poliesportives i fer senzill i eficaç el procés per a
reservar les instal·lacions.
o Aprofitar les instal·lacions poliesportives dels centres educatius per a ampliar
l’oferta esportiva gratuïta.
o Donar suport als esdeveniments esportius que es fan al poble per tal de
promoure’ls i als esports més poc coneguts, com ara el nostre esport nacional,
la pilota valenciana.
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3.10 PROPOSTES PER A MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA
Les mesures que proposem pel que fa a seguretat ciutadana són:
o Crear un consell de seguretat ciutadana en el qual hi haja representants de la
corporació, la policia local, les associacions, els comerciants, els centres
educatius i altres que siguen d’interés comunitari.
o Establir una plantilla de la policia local 24 hores.

3.11 PROPOSTES SOBRE HABITATGE
L’habitatge és un dret de totes les persones. Des de l’àmbit municipal també es poden
dur a terme iniciatives per a intentar garantir-lo i per a afrontar situacions que,
desgraciadament, afecten moltes persones.
o L’ajuntament ha de ser mediador en els casos d’execucions hipotecàries amb
possibilitat de desnonament.
o Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, IBI, etc.)
no els hauran de pagar les persones desnonades.
o Crear un registre municipal de vivendes desocupades per tal de facilitar-ne el
lloguer.
o Aplicar totes les bonificacions i exempcions possibles pel que fa a la fiscalitat
lligada a l’habitatge.
o Establir mesures contra la pobresa energètica i de consum. No consentirem que
es talle l’aigua a cap persona sota cap concepte i lluitarem des de l’ajuntament
perquè no es tallen tampoc els serveis de llum o calefacció.
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