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1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

B. Audiències públiques

Des de Compromís ens proposem incentivar l’augment del nivell
d’afecció política per part de la ciutadania, i per això volem que
augmente i assolisca el paper que li pertoca en les decisions
municipals.

L’ajuntament 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.

Ens comprometem a establir un contacte directe amb el veïnat
d’una manera biunívoca per a detectar i resoldre els seus problemes.
Considerem que toca construir un projecte fruit del consens i del debat
de tota la ciutadania. Un projecte sostenible, progressista, igualitari i
valencià.

•

Realitzarem reunions anuals de rendició de comptes, per
informar de les tasques realitzades per l’ajuntament a la
ciutadana i com a ferramenta de control, seguiment i avaluació
de les polítiques municipals per part d’aquesta.

•

Realitzarem audiències sectorials sobre temes de rellevància
municipals, amb la realització de tallers participatius i taules
redones per recollir propostes sobre les línies a seguir al
respecte.

•

Crearem les eines necessàries per a facilitar la comunicació
entre la ciutadania i l’administració (portal d’incidències, bústia
digital), per agilitzar la detecció i resolució dels problemes que
es puguen donar en qualsevol moment a la població.

•

Posarem en marxa diferents Consells Sectorials, per planificar
conjuntament amb les associacions i col·lectius representats
les línies estratègiques a seguir per l’ajuntament i donar veu
al teixit associatiu del poble. Amb aquesta línia, crearem els
següents consells:

Considerem que les eines fonamentals que ens permetran aconseguir
un grau de participació ciutadana més alt són els que a continuació
vos proposem.

A. Pressupostos participatius
És el mecanisme democràtic que permet a la ciutadania decidir
directament sobre els pressupostos públics i influir en aquests.

•

Proposem que el 30% del pressupost d’inversions de
l’ajuntament el decidirà la ciutadania. Després d’arreplegar les
propostes (presentades per via telemàtica o en paper), i de la
comprovació de la seua viabilitat, tant per competències com
per capacitat pressupostària, es debatran les opcions que hi
haja mitjançant assemblea per així poder triar amb criteri pel
veïnat les propostes més adequades. També incentivarem
la participació ciutadana en la presa de decisions sobre els
grans projectes que repercutisquen en el nostre municipi, com
per exemple el Pla General d’Ordenació Urbana, que des de
Compromís hem posat en tramitació aquesta legislatura.

•
•
•
•
•

Consell de Persones Majors
Consell Comarcal de la joventut
Consell d’Infància
Consell d’Esports
Consell de Festes

1

Programa de govern. Compromís per Albalat de la Ribera
2019

•
•
•

Consell de Cultura

El pressupost municipal des de la seua aprovació fins a la
seua liquidació.

•

Els ingressos i les despeses del pressupost i publicació
de totes les desviacions entre l’aprovat i l’executat i,
per descomptat, l’explicació a la ciutadania d’eixes
desviacions.

Consell de Seguretat Ciutadana
Consell Escolar Municipal

2.TRANSPARÈNCIA
Des de Compromís ens comprometem a obrir a la ciutadania les
dades públiques de l’administració local. L’Open Data (dades obertes)
consistix a posar a disposició pública i lliure les dades que genera
l’administració en format digital, estandarditzat i de fàcil comprensió
i accessibilitat.

•

•

Donarem informació actualitzada, accessible i de fàcil
comprensió al portal web sobre:

3.IGUALTAT DE DRETS

•

Vetllarem pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià
contra la Violència de Gènere i Masclista. Impulsarem l’adhesió
de col·lectius, associacions i empreses locals.

•

Desenvoluparem el Pla General Urbanístic amb perspectiva de
gènere per fer del nostre municipi un espai segur i inclusiu.

•

Desenvoluparem plans contra la violència masclista i
l’assetjament sexual a les festes populars i festivals, amb la
inclusió de punts violetes en totes les activitats d’aquest tipus i
amb una anàlisi previ amb perspectiva de gènere que garantisca
que seran espais lliures de masclisme.

•

La corporació municipal i les persones que en treballen.

•

Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.

•

Estructura organitzativa de l’ajuntament.

•

Inventari municipal d’immobles.

•

Tots els contractes i convenis.

•

La llista d’empreses proveïdores i adjudicatàries.

•

•

Totes les subvencions i ajudes econòmiques que concedix
l’ajuntament.

Impulsarem campanyes de sensibilització i accions per la
igualtat de gènere i contra les violències masclistes.

•

•

Els convenis urbanístics i la informació sobre les obres
més importants.

Fomentarem l’associacionisme de les dones per impulsar
activitats que fomenten la igualtat.

•

Els informes de seguiment i execució de les obres.
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4.SERVEIS SOCIALS

•

Millorarem i impulsarem els serveis socials generals, a través d’un
major desenvolupament i implantació de la prestació primària dels
programes i d’una major dotació als equips socials de base.

Crearem plans per a la detecció i resolució de les necessitats
derivades dels problemes de soledat no desitjada, sobretot en
l’àmbit de la gent gran.

•

Posarem en activitat l’edifici destinat al centre de dia de forma
progressiva: inicialment com a Centre d’Atenció Preventiva
per a Persones Majors (CEAM)1 i continuarem les gestions
necessàries amb l’objectiu d’aconseguir la seua transformació
final en Centre de Dia el més prompte possible.

•

Ampliarem els recursos ja existents dirigits a la gent gran per
a aconseguir una major cobertura: servei de suport a domicili,
teleassistència i programes contra la soledat.

•

Atendrem a totes les situacions de precarietat facilitant les
ajudes necessàries, tant econòmiques com assistencials,
mitjançant actuacions ràpides i eficaces.

•

En l’atenció a persones amb diversitat funcional, impulsarem la
contractació i el treball cooperatiu amb les empreses d’inserció
sociolaboral.

•

Promourem la solidaritat i el voluntariat. Coordinarem els
recursos professionals i de voluntariat existents per a la
realització de programes d’atenció a la diversitat, a la gent gran
i menors dotant-los dels mitjans necessaris.

•

Promourem els equips d’intervenció familiar amb menors i
altres col·lectius en crisi, així com els programes d’acolliment
familiar de menors.

•

Impulsarem l’associacionisme destinat a col·lectius d’especial
atenció: gent gran, dones, joves i grups d’autoajuda.

•

•

Realitzarem la necessària intervenció familiar i l’atenció a
joves, menors i nuclis de convivència en situació de risc social.
Elaborarem projectes culturals, d’oci, formació i ocupació per
aquests sectors.

Reforçarem iniciatives com els Bancs d’Aliments, els programes
de Menjar a Casa i els menjadors escolars garantits per
assegurar-nos que no hi haja cap persona que tinga carències
alimentà al nostre poble.

•

Mantindrem i desenvoluparem els programes de prevenció
sociosanitaris (drogodependències, prevenció de la violència,
absentisme escolar, etcètera).

Mobilitzarem polítiques actives d’ocupació dirigides a joves,
persones aturades de llarga duració, col·lectius amb dificultat
d’integració laboral, dones soles amb càrregues familiars,
persones no qualificades, persones amb diversitat funcional,
etcètera. Impulsarem programes d’ocupació protegida.

1

•

•

Desenvoluparem programes d’atenció i intervenció amb
col·lectius de persones migrants.

Definició dels CEAMS segons la página web de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Els centres d’atenció preventiva per a les persones majors, com a centres de dia, estan
destinats a oferir serveis especialitzats i específics tendents a aconseguir el manteniment
de les persones majors en un estat físic i emocional que els permeta valdre’s per si mateixes i romandre en el seu medi familiar i social, a fi de retardar el seu ingrés en residències i
hospitals.
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•
•

Oferirem serveis d’orientació per donar suport a les persones
que envellixen per a la presa de decisions sobre el seu futur,
habitatge, educació, cultura, dependència, etcètera.
Promourem el voluntariat i xarxes socials d’ajuda mútua per
resoldre el problema de la soledat, amb una incidència especial
respecte a les persones grans.

5.IGUALTAT DE DRETS

•
•
•

Vetllarem pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià
contra la Violència de Gènere i Masclista. Impulsarem l’adhesió
de col·lectius, associacions i empreses locals.
Desenvoluparem el Pla General Urbanístic amb perspectiva de
gènere per fer del nostre municipi un espai segur i inclusiu.
Desenvoluparem plans contra la violència masclista i
l’assetjament sexual a les festes populars i festivals, amb la
inclusió de punts violetes en totes les activitats d’aquest tipus i
amb una anàlisi previ amb perspectiva de gènere que garantisca
que seran espais lliures de masclisme.

•

Impulsarem campanyes de sensibilització i accions per la
igualtat de gènere i contra les violències masclistes.

•

Fomentarem l’associacionisme de les dones per impulsar
activitats que fomenten la igualtat.

6.EDUCACIÓ
Considerem l’educació com una de les eines fonamentals per a
promoure el desenvolupament i el creixement de la ciutadania. Des
de Compromís, potenciarem i donarem 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:

•

Impulsarem Albalat com a poble educador, on l’escola, la
biblioteca, el centre dotacional i els espais oberts s’utilitzen
com a llocs de convivència i aprenentatge

•

Col·laborarem amb la Conselleria per construir una nova escola
amb el Pla Edificant el més prompte possible.

•

Posarem servei de consergeria per a l’escola pública d’infantil i
primària analitzant la jornada laboral en funció de les necessitats
reals del centre educatiu.

•

En cas d’establir un canvi en la jornada escolar passant a la
jornada continuada, crearem el servei d’escola matinera i
vespertina que permeta afavorir la conciliació de la vida laboral
i familiar dels pares i mares de l’alumnat escolaritzat en les
etapes d’Infantil i Primària, amb la possibilitat de fer activitats
extraescolars a l’escola i amb ajudes per a les persones usuàries
del servei que ho necessiten.

•

Assegurarem l’escolarització total en el tram de 0 a 3 anys,
mitjançant beques en els casos que faça falta.
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•

Augmentarem les ajudes per a millorar el funcionament de
l’escola d’estiu i d’altres períodes de vacances.

•

Facilitarem la compra de llibres de text per a l’alumnat de
batxillerat.

•

Augmentarem les ajudes per a millorar el funcionament de
l’escola d’estiu i d’altres períodes de vacances.

•
•

Crearem el Consell Escolar Municipal.

•

d’animals domèstics, tot i que per a millorar en eixe aspecte
també cal demanar que totes les persones actuem sempre amb
civisme. Actuarem segons el pla que Compromís va proposar
al ple municipal aquesta legislatura i que va ser aprovat per
unanimitat, amb diferents fases d’actuació:

•

Primera fase: Posar a disposició de la ciutadania els
mitjans necessaris per facilitar la tasca de reposició dels
excrements dels seus animals (papereres, tant al poble
com a la mota, i pipicans)

Promourem formació en ciberseguretat, igualtat de gènere, vida
saludable, drogodependència i educació sexual per a tota la
població.

•

Segona fase: Campanya de sensibilització ciutadana, per a
la conscienciació de la necessitat de civisme per resoldre
aquest problema que afecta a totes les persones.

Realitzarem les gestions oportunes per celebrar les Trobades
d’Escoles en Valencià al nostre poble, el qual és un referent pel
que fa a l’ensenyament en valencià.

•

Tercera fase si escau: Control del compliment de
la normativa i en cas extrem, acudirem a mesures
sancionadores per aquelles persones incíviques.

7. SANITAT I SALUT
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.

•

Promourem 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.

•

Actualitzarem les ordenances sobre tinença i circulació

•

Promourem bons hàbits saludables per a tota la ciutadania
mitjançant campanyes publicitàries i jornades informatives
obertes a la població.

•

Ens adherirem com a poble a la Xarxasalut, impulsada per
la Conselleria de Salut Pública, per traslladar els objectius i
accions del IV Pla de Salut al nostre poble, realitzant un primer
diagnòstic de la situació actual, i així racionalitzar i optimitzar
l’acció local posterior al respecte.
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8.CULTURA I FESTES

•

Dedicarem una part substancial del programa de festes a la
música, el teatre, la literatura i el cinema en valencià.

La cultura en el sentit més ampli de la paraula és un pilar fonamental per
a qualsevol 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. També 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 aquest àmbit.

•

Incentivarem la reposició de la festa de les paelles, amb un nou
format que faça aquesta festa més sostenible i agradable per a
totes les persones.

•

Dinamitzarem la biblioteca amb una programació contínua
d’activitats: activitats de foment de la lectura per a totes les
edats (des de les persones més menudes fins a la gent gran),
tallers d’orientació per a pares i mares, i activitats diverses com
ara l’actual cercle de lectura o d’altres com tallers d’escriptura.

•

Replantejarem i ampliarem l’espai de la biblioteca per a dotar-lo
de nous usos, com una zona especial d’activació lectora per a
xiquetes i xiquets menuts, o una zona de revistes amb seients
més còmodes per a la lectura i amb exemplars actualitzats
periòdicament. Actualitzarem la zona d’ordinadors.

•

Potenciarem polítiques culturals de més abast territorial,
especialment en l’àmbit comarcal. És a dir, convertir les
comarques en el referent cultural bàsic.

•

Afavorirem la creació cultural amb programes de formació i
convocatòria d’ajudes.

•

Elaborarem una programació periòdica d’activitats que
promoguen especialment la producció de la cultura local i
comarcal.

•

•

Augmentarem la partida per a l’adquisició de nous llibres per a
la biblioteca

Promourem projectes d’intercanvi cultural amb les persones
migrants que viuen a la localitat.

•

•

Promourem la donació de llibres a la biblioteca per part del
veïnat.

Crearem el Consell 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 la
programació local d’aquestes.

•

Desenvoluparem diferents línies d’actuació per a la recuperació,
conservació, difusió i reelaboració del nostre patrimoni (béns
immobles, festes populars, cultura popular o folklore, etcètera.)

•

Afavorirem l’adquisició d’un nou espai polifuncional per a
realitzar activitats lúdiques i esdeveniments culturals per part
dels diferents col·lectius locals com la gent jove i col·lectius
festers.

•

Es programaran diferents activitats al voltant del patrimoni local
com puguen ser visites guiades, itineraris culturals, exposicions
o tallers.

•

Promourem experiències culturals d’intercanvi intergeneracional
amb l’objectiu de promoure la interrelació entre la gent major,
joves i xiquetes i xiquets.

•

Millorarem els equipaments que s’utilitzen per a les festes.
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9.JOVES

10. ECONOMIA I OCUPACIÓ

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:

Les iniciatives locals d’ocupació són eines de reequilibri social dins
dels municipis imprescindibles, i són una eina de desenvolupament
d’activitat econòmica que pot cobrir moltes necessitats del veïnat.
Igualment, les iniciatives dirigides cap a l’emprenedoria tenen una
capacitat elevada de generar empreses i ocupació.

•
•

Incentivarem la creació del Consell Comarcal de la Joventut.

•
•
•
•

Afavorirem les associacions juvenils i de voluntariat.

•

Establirem convocatòries municipals de beques i ajudes de
transport per a l’alumnat universitari i altres estudiants.

•

Promourem programes de formació sobre ciberseguretat,
drogues i educació sexual.

•

Promourem programes d’orientació acadèmica i laboral.

•
•

Potenciarem l’Agencia Comarcal d’Ocupació.

Potenciarem l’ús del Punt d’Informació Juvenil (PIJ).

•

Ampliarem la programació d’activitats d’oci nocturn per a la
joventut.

Promourem 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).

•

Posarem en marxa un sistema d’oficines compartides per a
emprenedors locals en espais municipals que no s’utilitzen com
ara l’antic col·legi de les monges.

•

Establirem ajudes econòmiques per a projectes de persones
joves emprenedores.

•

Crearem borses de treball per a dur a terme 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.

•

Crearem mesures per afavorir l’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, etcètera).

Afavorirem la contractació d’un servei tècnic en animació
sociocultural per a la dinamització del Casal Jove i altres
activitats que es puguen realitzar a la localitat per a la joventut.

Convocarem fires comarcals de voluntariat que siguen punts de
trobada i que aprofiten per a intercanviar experiències.

Incrementarem els programes destinats a la formació de
l’autoocupació.
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•

Crearem 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.

•

Promourem 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, persones
migrants, persones amb diversitat funcional, etcètera.

•

Dinamitzarem i potenciarem les rutes de comerç tradicional
(la ruta de les tapes, fires comercials, etc.) que aprofiten per a
estimular el consum local.

•

Incentivarem l’activitat comercial de proximitat, sobretot el
comerç en origen o quilòmetre 0, de manera que les persones
productores de la zona puguen establir canals directes amb la
clientela.

•

La sostenibilitat del model, posant com a principal
objectiu l’ordenació del que ja està urbanitzat, adequant
la normativa a les actuals necessitats i sensibilitats de la
ciutadania, però amb la suficient flexibilitat per previndre
una possible ampliació del nucli urbà si fóra necessari,
fent valdre el centre històric per afavorir la repoblació dels
seus habitatges desocupats, i donant la possibilitat a nous
usos terciaris de baix impacte en l’espai no urbanitzat
per afavorir el turisme interior de qualitat, amb el màxim
respecte amb l’entorn paisatgístic i amb el medi ambient.

•

Màxima atenció per a la protecció, cura i rehabilitació dels
espais amb valor paisatgístic per a la seua potenciació,
com el riu, el seu entorn, l’horta i el parc natural de
l’Albufera.

•

Realitzarem i executarem un pla per a millorar l’enllumenat dels
carrers amb un estudi tècnic per detectar possibles deficiències,
la seua solució i un pla estructurat per a resoldre els problemes
detectats.

Volem un poble per a les persones, per tant la nostra prioritat és que
siga accessible i més sostenible:

•

•

Instal·larem papereres per tot el poble, per a facilitar el
manteniment del poble net entre totes i tots.

•

Elaborarem un pla d’accessibilitat urbana per eliminar les
barreres arquitectòniques en totes les instal·lacions i zones
públiques del poble progressivament.

•

Elaborarem el pla de mobilitat local, amb la màxima participació
de la ciutadania, posant el benestar de les persones per davant
de tot: prioritzarem la mobilitat no motoritzada i crearem
diferents circuits urbans amb preferència per a vianants,
sobretot al centre històric.

11.URBANISME I MOBILITAT

Continuarem l’elaboració del Pla General, que ja hem iniciat
des de la Regidoria d’Urbanisme, comptant amb la màxima
participació de la ciutadania per a la seua confecció, i afavorint
essencialment els següents eixos principals:

•

La mobilitat sostenible, afavorint els desplaçaments no
motoritzats.

•

L’accessibilitat completa a tot l’espai urbà i entorn pròxim.
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12. AGRICULTURA I 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 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:

•
•

Fomentarem l’agricultura ecològica.

•

Elaborarem un pla estratègic de manteniment i reparació dels
camins rurals.

•

Incentivarem, des de l’àmbit municipal, la modernització de
les explotacions agràries i desenvolupament rural, prioritzant
la professionalització de l’agricultura, amb el suport a la
incorporació d’agricultores i agricultors joves i l’equiparació de
la dona llauradora. I tot això fomentant la formació contínua i
professional del sector.

Desenvoluparem el banc de terres com a mesura per a donar
alternatives de cultiu i sobirania alimentària.

•

Promourem mesures positives de fiscalitat amb reducció
d’impostos municipals per als vehicles elèctrics i híbrids.

•

Promourem la mobilitat sostenible amb la instal·lació de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics.

13. ESPORT
Compromís amb l’esport i amb tots els albalatencs i albalatenques
que s’ajunten a fer- ne.

•
•

Incentivarem la creació del Consell d’Esports.

•

Millorarem les instal·lacions esportives i farem senzill i eficaç el
procés per a la reserva de les instal·lacions.

•

Aprofitarem les instal·lacions esportives dels centres educatius
per a ampliar l’oferta esportiva.

Planificarem un pla d’inversions esportives a llarg termini,
tenint en compte les demandes dels col·lectius i associacions
sectorials locals.

•

Crearem centres de formació i qualificació agrària i ramadera
d’àmbit comarcal.

•

Donarem suport als esdeveniments esportius que es realitzen
al poble per tal de promoure’ls.

•

Aplicarem mesures per a reduir l’ús d’herbicides i productes
químics en faenes de manteniment de jardineria i parcs
municipals.

•

Promourem el nostre esport nacional com és la pilota valenciana.

•

Crearem, senyalitzarem i potenciarem rutes pel nostre entorn
natural.
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14. SEGURETAT CIUTADANA

15. 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.

•

Crearem el 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.
Dotarem al col·lectiu de Protecció Civil del material i instal·lacions,
i formació necessària per a realitzar satisfactòriament la seua
valuosa tasca.

•

L’ajuntament ha de ser mediador en els casos d’execucions
hipotecàries amb possibilitat de desnonament.

•

Crearem un registre municipal d’habitatges desocupats i
donarem facilitats per a promoure el seu lloguer.

•

Establirem mesures contra la pobresa energètica i de consum.
No consentirem que es talle l’aigua a cap persona per cap
concepte i lluitarem des de l’ajuntament perquè no es tallen
tampoc el servei de llum.
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