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1.PRINCIPIS PROGRAMÀTICS DE COMPROMÍS PER PICASSENT
Des de Compromís per Picassent entenem que el nostre ajuntament , és, en primer lloc,
el conjunt de les persones que « s’ajunten» per a fer en comú el que individualment
queda fora del seu abast . Aquesta definició, un pèl simple si volem, conté no obstant
una motivació bàsica i fonamental del que ha de ser l'Ajuntament de Picassent . Al cap i
a la fi, el nostre ajuntament ha de tindre com a objectiu principal millorar i estendre la
qualitat de vida de les persones. Picassent ha de ser molt més que simple contenidor
per a persones i serveis. Ha de ser una ciutat de creixement , d’oportunitats, d’opcions
per al futu r, de protecció, de seguretat , i també ha de funcionar de forma àgil i eficaç.
Necessitem per tant que les institucions locals assolisquen aquest paper de
contribuïdores netes del bé comú, transcendint la seua imatge tradicional de
recaptadores d’impostos i prestadores de serveis bàsics i adaptant-se a les
necessitats i demandes del nostre poble i el nostre temps.
Compromís per Picassent som, i així ho hem demostrat i així ho hem de transmetre,
l’única força política en què es pot confiar per a dur a terme aquest projecte. No som
un partit com els altres, no som el mateix de sempre.
La nostra voluntat està centrada en les persones, en la millora de les condicions de
vida de tota la població. Volem un Picassent que progresse, que avance amb equitat i
justícia , que puga mirar al futur amb optimisme i al present amb satisfacció i
seguretat.

1.1 L' AJUNTAMENT DE PICASSENT COM A GARANTIA I «XARXA DE SEGURETAT»
Malgrat el gran paper que ha fet el Govern del Botànic, les polítiques a les que ens han
abocat des dels Governs de Rajoy i Sánchez fa que temes com els desnonaments, la
pobresa energètica , l’atu r, la precarietat laboral , encara siguen fantasmes que
planegen sobre la nostra societat , sense oblidar-nos de la violència de gènere, la
sinistralitat laboral , els problemes específics de les persones més menudes i de les
més grans o les encara existents i revifant-se discriminacions per qüestions ètniques,
de gènere, ideològiques o d’orientació sexual .
L’ajuntament , com a gran administració de la gent , ha d ’e star al costat d’aquestes
persones fent propis els seus problemes. Quan des de Compromís hem parlat de
rescatar persones no parlem de caritat , sinó de responsabilitat ; és el dret de totes i
tots i la nostra obligació.
L' Ajuntament és el lloc comú per a que ens ajudem tant a les persones, com als
col·lectius o les PIME's a superar una mala situació. És, a més d’un acte de
responsabilitat social , una inversió de cara al futur i cada cèntim i cada esforç destinat
a rescatar persones retorna en forma de benefici comú i prosperitat.
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1.2. L'AJUNTAMENT DE PICASSENT COM A CREADOR D’OPORTUNITATS
Rescatar persones tot i que és important no ha de ser l’únic objectiu de la política
municipal . També hem d’apoderar les persones sent un suport i un estímul i no un
conjunt de traves. Des de l'Ajuntament de Picassent s'han de posar en marxa
tributacions justes, progressives i flexibles, amb capacitat d’adaptació a les
necessitats específiques i puntuals.
Una simplificació de la burocràcia tant de forma directa , pel que fa a l’àmbit municipal ,
com indirecta , servint d ’eina per a facilitar l’accés a altres recursos i institucions
supramunicipals, públiques i privades, i com a plantejament bàsic, una voluntat de
l'ajuntament de servir tant d'estímul com de pont i acompanyament .
L' Ajuntament té l'obligació de transmetre a qualsevol persona , col·lectiu o entitat amb
què tinga contacte una imatge sòlida , de confiança , que conega i compartisca els seus
problemes i ambicions i que estiga al seu costat.
El coneixement és un dels béns més poderosos i germinadors. Cal afavorir l’accés al
coneixement de tota classe : científic, tècnic, social , cultural , artístic, etcètera . Cal
transmetre una actitud positiva enfront de la innovació i l'emprenedoria i transmetre
una imatge de suport i estímul i no d’impediment.
El teixit social , la xarxa , és la base de l’economia del bé comú. Cal promocionar el
comerç i les iniciatives locals i visibilitzar la producció pròpia , de tots els sectors, tant
en l’àmbit local com supramunicipal . Apostar per tot allò que és local no ha de ser en
tot cas un impediment per estar oberts a l’exterior i projectar no només el que fem sinó
el que tenim i el que som. Cal un Picassent obert i viu. Hem d’afavorir
l’associacionisme també en l’àmbit empresarial i comercial per tal de crear sinergies i
realimentació. Facilitar en tot el que ens siga possible la cultura d’intercanvi i
cooperació a tots els nivells.
1.3 L'AJUNTAMENT DE PICASSENT COM A PILAR DEL BENESTAR
Sent com són les institucions més properes i amb coneixement més directe de la
ciutadania , Cal que siguen la base de la política de benestar en tots els àmbits :
econòmic, social , cultural , mediambiental , educatiu, sanitari, etc.
Com a observador privilegiat , el nostre ajuntament ha de ser capaç d’analitzar i
entendre les mancances i necessitats reals dels nostre veinatge, així com les
oportunitats del seu entorn.
Hem de tindre la capacitat de crear-nos una imatge viva de la realitat de cada entitat
local , de cada barri, de cada col·lectiu.
Hem de crear un urbanisme orientat al benestar de les persones, entorns urbans
amables i sostenibles amb el que les persones puguen identificar-se i formar-ne part ,
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no només estar contingudes, promovent una mobilitat accessible i sostenible per a les
ciutats i pobles : el que es coneix actualment com urbanisme feminista.
Hem de prendre mesures per combatre l’especulació urbanística i no afavorir la
gentrificació dels barris. Tindre lloguers a preus estables i raonables millora la qualitat
de vida de les persones, especialment per a les més joves que busquen independitzarse, les que estan valorant quedar-se o anar-s e’n a un altre lloc i per a les nouvingudes.
L’ habitatge és i ha de ser un dret . Tot i que l’habitatge no és competència directa
municipal , no hem d’amagar-nos darrere d’això sinó que hem d’aprofitar les
possibilitats que tenim (com ara l’IBI, la taxa de fem o el lloguer social) per mirar de fer
tot el possible, encara que siga transversalment.
Hem de considerar els voltants de Picassent com espais de conservació, com inversió
de salut i goig, augmentant la qualitat de vida de les persones que hi habiten al nostre
municipi. Hem de fer entendre que una societat verda i ecològica és un bé tangible que
reporta beneficis directes i immediats a aquella societat que la promou, que cada volta
que cuidem o regenerem el medi ambient , ja que som part d’aquest , ens estem cuidant
i regenerant a nosaltres mateixa i a les persones que ens envolten.
Picassent s'ha d'obrir al seu entorn. Tenim espais privilegiats. Hem de tindre iniciativa
turística . Vivim a una terra on el turisme, és un dels pilars de l’economia valenciana .
Picassent ha de cuidar i promoure les visites exteriors, hem de fer possible
compatibilitzar l’oferta turística amb la qualitat de vida de la població i fer compatible
l’aprofitament econòmic, l’oci i el lleure amb la conservació de l’entorn, el patrimoni i
la forma de vida dels veïns i les veïnes.
1.4. L'AJUNTAMENT DE PICASSENT, AL SERVEI DEL POBLE
L' Ajuntament de Picassent ha de ser una eina per a fer complir la voluntat del veïnat .
Cal per tant crear espais, eines i formes de participació avançades, de fàcil ús i
comprensió, tant pel que fa als pressupostos, no limitant-se a crear una partida de
pressupostos participatius, com a la resta d’aspectes de la gestió municipal . Cal crear
fórmules per a apropar a la ciutadania la gestió municipal i involucrar-la en la presa de
decisions.
Hem de promoure i fer especial incidència en l'associacionisme, no només en la seua
vessant lúdica i cultural , sinó també com a via de participació en els assumptes
públics.
Hem d’implicar a la ciutadania en la presa de decisions i crear una cultura de
participació, creant missatges i actuacions engrescadores que animen a considerar la
participació com una eina , com a una contribució valuosa a la construcció del nostre
país i del nostre futu r. Per a això cal crear mecanismes de participació amb influència
directa i repercussions reals en la presa de decisions i difondre i promoure el seu ús.
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1.5 . PICASSEN T, TRANSPARENT I RESPONSABLE DAVANT LA CIU TADANIA
En tant que l'Ajuntament de Picassent és responsable davant la ciutadania de l’ús que
es fa dels seus recursos, aquesta ha de poder estar plenament informada d’aquest ús.
No podem permetre un ajuntament obscur i opac i s'ha d’avançar en la recerca de
noves ferramentes que milloren l’accés a la informació per part de la ciutadania.
S’ha de garantir l’accés a la informació mitjançant la generació de documents de
lectura fàcil i adaptada a les necessitats de la ciutadania . Per tal que la transparència
siga un actiu i no només un requeriment , hem de sembrar les llavors per a una cultura
de la transparència . Hem de continuar apropant la informació a la ciutadania de forma
proactiva , per tal d’involucrar i normalitzar la participació ciutadana.
1.6 PICASSENT AMB UN AJUNTAMENT FEMINISTA. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE COM
A IMPULSOR DEL CANVI SOCIAL
Vivim en una societat que ha sigut creada i desenvolupada a imatge i semblança dels
homes. Urbanisme, economia , horaris laborals, fins i tot cultura , etc. Ha sigut fet i
pensat per i per als homes.
Afortunadament , tot i la gran inèrcia implícita en tota societat , eixa tendència està
canviant . De vegades a poc a poc, de vegades amb salts significatius. Així doncs,
l'Ajuntament de Picassent , com a institució més propera a la gent i amb més capacitat ,
no només per a l’actuació directa i l’observació dels resultats, sinó també per
traslladar i reflectir en el dia a dia de les persones les polítiques d'àmbit més global , ha
de liderar i fer coprotagonista d’aquest canvi a tota la societat .
És per tant el nostre deure, com a representants de totes les persones i no només
d’una part , analitza r, entendre i revalua r, des d’una perspectiva i amb una participació
activa femenina , tots els aspectes i particularitats que conformen la realitat de la vida
del nostre poble, i des d ’e ixa perspectiva , aplicar polítiques i actuacions que siguen
capaces de revertir eixa cultura de marginació i exclusivitat encara present de facto en
la nostra societat .
Per a això cal establir dues vies principals d’actuació : atenció i apoderament .
Atenció : cal prestar especial atenció als problemes específics fruits de la tradicional
discriminació. Violència de gènere, discriminació laboral real (amb igualtat de salari
per categoria , però discriminació en la categoria), conciliació d’horaris, permisos de
maternitat i un ampli etcètera , han de ser considerats com d’atenció preferent . Hem de
tindre present també, que un problema comú a tots els altres és el vel de silenci en què
freqüentment van envoltats. Cal doncs no només enfrontar la problemàtica visible,
sinó que s’ha d’incidir especialment en l’aflorament i la visibilització de tota la
problemàtica oculta , en molts casos, autoamagada.
Apoderament : una de les conseqüències de la discriminació continuada és
l’autoexclusió. La no participació, l’autorelegació, esdevé amb el temps i la pressió
com una cosa natural , especialment quan la cultura heretada i l’educació rebuda no
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han fet sinó propiciar-ho. Aquest és un verí que ha de combatre’s especialment ,
creant , difonent i facilitant la participació i apoderament de la dona en tots els àmbits
de la societat : laboral , polític, social , lúdic, cultural , etc.
2.CIUTADANIA i AJUNTAMENT
21
. PARTICIPACIÓ
A Picassent patim un alt nivell de desafecció política . La forma de governar dels últims
anys fa necessari que la ciutadania prenga possessió del paper que li pertoca dintre de
les decisions municipals. L’a lcalde/alcaldessa , com a primer representant de la
Corporació, i els i les regidores, han d ’exercir el contacte directe amb el veïnat de
forma unívoca , han de detectar i resoldre els problemes de la ciutadania d’àmbit
municipal , han d'intervenir en els d’altres àmbits competencials i han de traslladar i
explicar les decisions municipals i els seus efectes.
L' acció de govern de Compromís per Picassent consistirà a treballar PER A les
persones i AMB les persones, incorporant aquestes noves reclamacions ciutadanes a
la nostra gestió de govern.
Aquests són els nostres principis:
• Apostem per implicar i comprometre a la societat civil en l'acció política ,
afavorint el seu dret a participar activament en la conformació de polítiques que
milloren la seua vida . Amb açò, incrementem la qualitat democràtica de les
institucions públiques, construint conjuntament el que volem per al nostre
municipi.
• Fomentem el canvi progressiu a la ciutadania de la mentalitat d'entendre’s com
a usuària de serveis a entendre’s com aquella amb plens drets i deures,
avançant així cap a una cultura de la participació activa que fomente el
desenvolupament de polítiques que milloren la seua qualitat de vida.
• Entenem les polítiques de participació ciutadana activa com el procés
d’apoderament de la ciutadania per aconseguir el poder real de conéixe r,
controlar i influir permanentment en les qüestions públiques que l’afecten i
interessen.
PROPOSTES:
1. Reconeixerem el dret de totes les persones a intervenir activament en el procés de
presa de decisions en la gestió dels assumptes públics locals, mitjançant la creació
d'espais efectius de participació i diàleg.
2. Creació de una Regidoria de Participació Popular amb competències transversals i
que es projecte a la resta d’àrees de govern de l'Ajuntament de Picassent . Cal posar la
participació constant en el debat públic del municipi.
3. Regularem mitjançant ordenances públiques la possibilitat d’intervindre en els
assumptes municipals i traslladar peticions i consultes tant al plenari com a les
comissions municipals. Cal una major participació popular als organismes de
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funcionament de l'ajuntament , qualsevol veí o veïna ha de poder participar en els
temes que desitge amb major flexibilitat que l'actual.
4. Posada en marxa dels PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. La creació dels
pressupostos participatius serà doncs un instrument bàsic i essencial per aprofundir
en la democràcia local , generant espais de corresponsabilitat i cogestió pública amb la
ciutadania . En aquest sentit el Reglament de pressupostos participatius s'ha de basar
en un procediment de democràcia participativa on cada veí, veïna o entitat presente la
seua proposta per poder ser valorada i votada en referèndum, tant de manera digital
com presencial.
• El desenvolupament del procés estarà presidit pel principi de solidaritat i
justícia social entre els diferents barris i sectors de la població.
• El període per desenvolupar-lo s’iniciarà en els mesos de febrer o març, i
finalitzarà a final de l’any per tal d’incorporar-se en l’aprovació del pressupost.
• Ens comprometem a debatre les propostes dels pressupostos participatius amb
la ciutadania , així com assumir les decisions de competència municipal viables
sota criteris legals, tècnics, econòmics, democràtics, de sostenibilitat
ambiental i d’igualtat de gènere, i executar-les baix seguiment ciutadà .
• Oferir que la població participe en la decisió dels projectes (urbanístics, socials,
esportius, culturals, festius.. .) a realitza r, oferint-los les diferents propostes i
que puguen votar-les fàcilment i de forma que la major part de la població puga
participar-hi : des de votacions físiques a llocs públics com votacions en
plataformes online.
5. Reforçarem el paper de les dones com a membres de les directives de les
associacions del municipi.
6. Millora , actualització i transparència en el Registre d’Associacions Veïnals.
7. Crearem les Assemblees ciutadanes de barris per al debat i propostes de
competència municipal , per establir una articulació permanent del criteri ciutadà en
relació amb les polítiques locals.
8. Crearem la figura del Voluntariat Cívic per Picassent amb l'objectiu d'impulsar
campanyes que defensen la convicència social i comuna .
9. Crearem el Consell Municipal de Gent Gran.
10 . Potenciació dels Consells de la Infància i la Joventut en òrgans de decisió reals i no
en mera propaganda de l'equip de govern de torn. Cal impulsar espais de debat i
comunicació bidireccional entre l'administració i la població juvenil , en assemblees
obertes i participatives, en majors espais de participació a la Torta , en els quals
aporten la seua visió de les necessitats i solucions respecte als assumptes de la
localitat.
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2.2. TRANSPARÈNCIA
La transparència permet a la ciutadania conéixer el funcionament intern de les
institucions i com es manegen els fons que reben aquestes. Sense transparència no hi
ha participació. Cal establir sistemes d’alerta sobre aquells aspectes que puguen
resultar més febles. Fomentem el dret de les persones a accedir a la informació
pública i a la seua reutilització.
PROPOSTES:
1 1. Posada en marxa d'una web més útil, transparent i accessible. On totes les dades
siguen més fàcils de troba r. Publicarem la informació d'una manera clara ,
estructurada , accessible, senzilla i comprensible per a les persones. Crearem un espai
públic d'informació lliure tant online com als edificis municipals. Es necessària
l’obertura a la ciutadania de les dades públiques de l ’A dministració. Consisteix a posar
a disposició pública i lliure les dades que genera l ’A dministració en formats digitals i
estandarditzats. Caldrà un web on estiga present:
• Bloc 1 – Informació sobre corporació municipal i plantilla.
◦ Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.
◦ Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de
l ’A juntament , tant a nivell polític com a l’administratiu (Corporació, plantilla
municipal , organització per Departaments, estadístiques sobre personal…)
◦ Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com
llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic
rellevant.
◦ Publicació de forma completa i sempre actualitzada de la Relació de Llocs de
treball (RPT) de l ’A juntament sempre d’acord amb la LP D.
•

Bloc 2 – Transparència en les contractacions d’obres i serveis.
◦ Es faran públics tots els contractes i convenis existents.
◦ Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.
◦ Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques
concedides per l ’A juntament.
◦ Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres
de major importància.
◦ Obres d'infraestructura realitzades i/o aprovades pendents d'execució.

•

Bloc 3 – Dades ambientals, socials i ciutadanes.
◦ Informació sobre la situació mediambiental del municipi, amb dades
actualitzades convenientment.
◦ Informació sobre consums, per tal que la ciutadania puga constatar
l’eficiència i l’estalvi en els subministraments d ’energia , aigua , llum, etc.
◦ Dades sobre el tràfic a Picassent , amb informació precisa sobre talls de
tràfic, ubicació de radars...
◦ S’incentivarà la participació ciutadana en grans projectes de ciutat.
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Bloc 4. Finances Municipals.
◦ Publicació en la pàgina web municipal , de forma clara i comprensible,
dels pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com
del deute municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors,
administracions a més de l’estat dels comptes municipals.
◦ Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del
pressupost.
◦ Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre allò
aprovat en el pressupost i allò que s’execute, 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 tant bancari com no.

12. Creació i aprovació d'una Ordenança reguladora dels Serveis Electrònics que
possibilite l'obertura de les dades municipals. Fomentarem que l ’A dministració
augmente i millore la signatura electrònica dels processos administratius, fent-la àgil i
efectiva per a la ciutadania .
13. Farem efectiu el dret a la rendició de comptes, control , seguiment i avaluació de les
polítiques municipals a través dels mecanismes adequats a la ciutadania . L’A lcaldia
donarà compte periòdicament a la ciutadania sobre la gestió municipal i sobre
aquelles decisions i projectes que afecten al municipi de manera important . És per
això que crearem el Debat sobre l’Estat del Municipi. Un debat que facilite l’intercanvi
d’informació i que aporte una visió global de les forces polítiques.
14. Realització d'una audiència pública anual on es done compte de la gestió
econòmica municipal , així com del seguiment dels indicadors de benestar del municipi.
Un espai on facilitar l’intercanvi d’informació amb el veïnat i associacions.
15. Tota la informació publicada o posada a disposició serà reutilitzable i accessible,
sense necessitat d'autorització prèvia i de forma gratuïta , llevat que en ella es faça
constar expressament el contrari.
2.3. COMUNICACIÓ AMB LA CIU TADANIA
Fomentarem entre la ciutadania l'accés a la informació pública , de qualitat i
independent , per afavorir que s'implique en els assumptes públics i per avançar cap a
l'apoderament ciutadà i la democràcia participativa . En la mesura que siga possible,
les infraestructures municipals de caràcter digital , web o xarxes socials, han de servir
per ser un altaveu de les associacions de veïns i veïnes, socials, festives i esportives de
la ciutat , i s'ha d'apostar per poder donar‐li cabuda en aquests espais.
PROPOSTES :
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16. Creació del Whatsapp de Picassent. Una llista de difusió de notícies i avisos que
arribe a una major part de la població, no utilitzant només la pàgina de Facebook.
1 7. Utilització i actualització de totes les xarxes socials de l'Ajuntament amb finalitat
pública, sense estar al servei de cap partit polític. No podem tindre comptes de xarxes
socials sense cap actualització durant anys.
18. Potenciació i posada en marxa (a cost zero) d'una APP amb més informació local
(bans locals, ajudes, ocupació pública.. .), no només l’agenda cultural i festiva.
19. Recuperació i dignificació de Ràdio l'Om de Picassent. La ràdio de Picassent ha de
tornar a estar al servei del poble de Picassent . Lluny de la manipulació política i amb
professionals de la comunicació independents del gabinet d'alcaldia . Sense mitjans
públics decents, no hi ha democràcia .
20 . El Butellí d’Informació Municipal de Picassent ha de deixar de ser una eina
manipulada i al servei del govern de torn. Aquest mitjà de comunicación públic ha
d ’e star regit per professionals i tècnics independents triats per 3/4 parts del plenari
municipal amb l’objectiu de convertir-se en un espai de participación ciutadana , i al
mateix temps, un altaveu dels serveis públics.
3. COMPROMÍS AMB LES PERSONES. LA SOCIETAT DEL BENESTAR A PICASSENT.
Allò més important que farem al capdvant de l'Ajuntament de Picassent serà pensar en
les persones. L' Ajuntament de Picassent ha de tractar en condicions a tota la gent i
amb possibilitats reals d’integrar-se com a ciutadanes valencianes, per contribuir al
progrés i benestar de tota la ciutadania . Hem de generar igualtat d’oportunitats per a
totes les persones. Aquest serà el leitmotiv de qualsevol política desenvolupada per
Compromís. Així doncs, amb independència del nostre nivell d’ingressos, del nostre
gènere, de la nostra situació familia r, de les nostres possibles minusvàlues, totes i tots
hem de gaudir per banda de les administracions públiques de les possibilitats de
desenvolupar-nos i realitzar-nos com a persones lliures. Cal un tracte diferenciat
per a la diferència , calen mecanismes per capgirar les discriminacions actuals que
pateixen moltes persones i col·lectius que no disposen d’una igualtat d’oportunitats
real . No podrà haver igualtat sense mecanismes compensatoris que equiparen les
possibilitats del conjunt de persones que vivim a Picassent . La igualtat entre homes i
dones és absolutament fonamental . I això passa per mecanismes correctors i per
suports específics a les dones per tal d’assolir la seua plenitud personal , professional i
familiar en condicions equiparables a les dels homes. Les persones nouvingudes han
de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se com a
ciutadanes de Picassent per contribuir al progrés i benestar de tot el municipi.
3 .1. IGUA LTAT DE DRETS, IGUA LTAT D’OPORTUNI TATS
El feminisme és una de les parts fonamentals que sosté el projecte de Compromís per
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Picassent . Això significa que la societat picassentina en global hem de treballar per
aconseguir una societat igualitària . Proposem, doncs, una actuació transversal
feminista a totes les regidories de l'Ajuntament que no s’ature en propostes
independents sinó que implante polítiques des de tots els àmbits, de manera que
siguen motor per transformar realment la societat, travessant tots els plantejaments
de gestió de l'Ajuntament . A més, apostem per un treball interseccional que faça
evident com les diverses formes de discriminació estan basades en el gènere, en la
sexualitat , la classe, l’ètnia , la religió, l’edat o l’aparença física.
PROPOSTES:
2 1. Creiem fonamental que l'Àrea d'Igualtat ha de ser una àrea transversal que afecte a
totes les actuacions que es duguen a terme a l'Ajuntament per a que siguen realment
transversals a tots els àmbits de la societat Picassentina.
22. Ens comprometem a vetlar pel compliment i desenvolupament del Pacte Valencià
contra la Violència de Gènere i Masclista. Així com impulsar l’adhesió de col·lectius,
associacions i empreses de Picassent.
23. Ens comprometem a aprovar el Pla d’Igualtat i incentivarem l’adopció d’aquest Pla
en tot el teixit social , institucional i empresarial municipal .
24. Desenvoluparem estratègies de prevenció contra la violència de gènere des dels
àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les
dones, sanitari, d’assistència social , dins les competències municipals i tenir-ho com a
criteri transversal en qualsevol activitat municipal.
25. Tindrem sempre present la perspectiva de gènere de forma transversal en
l’elaboració dels Pressupostos Municipals. Farem polítiques inclusives en matèria de
gènere, a més de seguir una coherència en aquesta matèria entre totes les Regidories i
actes organitzats per l'Ajuntament (o aquells on participa com a recolzament o
convidat). Per exemple, no posarem música que perpetúe estereotips de génere, etc).
26. Entre les prioritats del municipi de Picassent estarà la protecció i assistència a les
dones que pateixen violència de gènere.
2 7. Qualsevol iniciativa urbanística que impulsem tindrà una perspectiva de gènere per
fer de Picassent un espai segur i inclusiu.
28. Desenvoluparem el Pla picassentí contra la violència masclista i l’assetjament
sexual a les festes, amb la inclusió de punts violetes en totes les activitats i amb una
anàlisi previ amb perspectiva de gènere que garantisca que aquest serà un espai lliure
de masclisme.
29. Dissenyarem un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència
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masclista en l’adolescència, dotat als pressupostos municipals.
30 . Impulsarem de forma periòdica i constant campanyes de sensibilització i accions
per la igualtat de gènere i contra les violències masclistes.
3 1. En clau interna , un dels objectius del consistori de Picassent serà la formació tant
del funcionariat com dels càrrecs públics en matèria d’igualtat. Per aconseguir-ho, es
treballarà en la formació i en el desenvolupament d’un manual de bones pràctiques.
32. Fomentarem l’associacionisme de les dones per a impulsar activitats que fomenten
la igualtat.
33. Posarem en marxa durant els primers mesos del nostre govern el Pla
d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres arquitectòniques en totes les
instal·lacions de la ciutat . Farem una intervenció global a tot el municipi en qüestions
d’accessibilitat : voreres, semàfors acústics, tipus de pintura , entrades als edificis
públics, portes, taulers d’anuncis, mostradors d’atenció al públic, places
d’aparcament . A meitat de legislatura ens comprometem a declarar Picassent CIUTAT
LLIURE DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
34. Posarem en marxa incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els
edificis residencials.
35. Garantirem la mobilitat de totes les persones, amb un transport públic accessible,
confortable i pròxim que facilite desplaçaments àgils, evitant l’aïllament de l’entorn
urbà i de persones amb dificultats de mobilitat .
36. Reforçarem el transport de la furgoneta de serveis socials tenint un servei durant
tot l'an y.
3 7. Millorarem i redissenyarem el bo transport per a estudiants i augmentarem aquest
servei a altres sectors poblacionals (gent gran, persones amb diversitat funcional,.. .).
38. Posarem en marxa campanyes, materials didàctics i informació que sensibilitze a
la societat de Picassent sobre el valor social de les persones majors i els seus drets,
amb l’eliminació d ’e stereotips i amb una imatge social ajustada a la realitat.
3.2. GENT NOUVINGUDA.
L' arribada de nous veins i veïnes a Picassent és una conseqüència directa i provada de
la globalització que afecta la nostra vida diària i, per tant , l’economia dels estats. Tant
Espanya , el País Valencià com Picassent necessitem als migrants perquè la societat
del benestar funcione. El descens demogràfic obliga a incrementar la immigració. Des
de l'Ajuntament de Picassent hem de fer que les noves interaccions socials del dia a
dia siguen fàcils. Caldrà treballar perquè la trobada i l’intercanvi amb els nouvinguts
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siga positiva i encoratjadora.
PROPOSTES:
39. Creació de l'Oficina de Benvinguda als nous residents. Un sistema d’informació
local adient per a la gestió de la migració que oferisca informació a totes les persones
que s'instal·len a Picassent : tasques d’acollida , informació, orientació de drets,
recursos i prestacions, mercat de treball , sistema de benestar : educació, sanitat ,
serveis socials.
40 . Creació de la figura del Mediador Intercultural dins l'Oficina de Benvinguda , amb
uns objectius clars d’apropar les parts en conflicte, o amb dificultats de comunicació,
que permeta crear les condicions col·lectives per afavorir la participació i la influència
recíproca entre els nouvinguts i els autòctons.
4 1. Realització de campanyes de sensibilització contra el racisme.
42. Augment, potenciació i maximització d'horaris de cursos de valencià i castellà per
als nouvinguts a l'EPA .
43. Posada en marxa de cursos a l'EPA de llengues de comunitats importants a
Picassent com l'Arab per millorar l'intercanvi cultural.
44. Crearem formació per a polítics i treballadors municipals sobre els aspectes
relacionats amb la gent nouvinguda , perquè es considera que aquesta població, que
atén directament els immigrants, és una peça fonamental cara a la producció de
canvis d’actituds.
45. Crearem una ludoteca a l'EPA per atendre els infants de les persones nouvingudes
que necessiten aprendren les nostres llengues.

3.3. LES POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT
La política de joventut ha de ser cabdal per al desenvolupament social de Picassent . El
tracte, la informació i la formació de les noves generacions de ciutadanes i ciutadans
ha d'estar reflexada en un pressupost i l'augment de recursos necessaris per al
departament de joventut de l'Ajuntament de Picassent .
PROPOSTES:
3.3 .1. Ocupació a la joventut .
46. Crearem l'Observatori de l’Ocupació Jove de Picassent dins l'Agència local
d’Ocupació. Aquest tindrà polítiques específicament adreçades als i les joves,
especialment incrementant la seua FORMACIÓ en aquelles àrees particularment
interessants per al teixit econòmic del nostre municipi, i insistint en la INFORMACIÓ.
PROGRAMA ELECTORAL - COMPROMÍS PICASSENT 2019-2023

PER UN PICASSENT VIU

#TriniAlcaldessa

47. Impulsarem programes de formació específicament adreçada a dones joves
perquè puguen assolir un desenvolupament efectiu i positiu a les empreses on
treballen sense tindre que patir el temut sostre de vidre.
48. Fixarem convocatòries de concursos i premis per als joves emprenedors que donen
el pas de crear la seua pròpia empresa , bé siga com a treballadors autònoms, com a
cooperativistes o com a societats.
49. Potenciarem la creació de cooperatives laborals entre joves que es basen en
l’economia verda i del bé comú.
50. Buscarem major sinèrgia amb l’Institut Valencià de la Joventut aprofitant els seus
recursos per a la posada en marxa de programes a Picassent per desenvolupar
habilitats i millorar l’empleabilitat de joves que han deixat el sistema educatiu de
forma precoç.
3.3.2. Educació a la joventut
51. Impuls d'un servei d’assessorament a la joventut sobre orientació educativa (què
estudia r, beques, ajudes i premis) i on es centralitze tota la informació sobre aquest
aspecte a nivell municipal , autonòmic, estatal i internacional . En relació a aquest punt
és especialment important apropa r, a través de l’administració local , als joves les
oportunitats d'estudi i laborals que ofereix la Unió Europea (programes d’intercanvi , de
formació, de treball a l’estrange r.. .).
52. Millorarem i redissenyarem el bo transport per a estudiants.
53. Impulsarem convenis amb centres universitaris per poder ajudar als intercanvis
internacionals de joves.
54. Potenciarem el sistema de corresponsals juvenils a l'IES l'OM de Picassent.
55. Crearem beques de formació i de pràctiques en empreses locals.

3.3.3. Cultura i joventut
56. Afavorirem la creació cultural amb programes de formació i convocatòria de beques
i ajudes.
57. Posarem en marxa programes de promoció del valencià imaginatius entre els joves
que impliquen el major nombre possible de gent.
58. Promourem programes de formació sobr drogues i orientació sexual.
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3.3.4. OCI I TEMPS LLIURE
59. Impulsarem la creació d'albergs i zones d'acampada juvenil al municipi.
60. Crearem i impulsarem programes i activitats destinades a la conscienciació de la
importància de la lluita contra la violència masclista, la tolerància , el respecte i la
diversitat.
61. Impulsarem l’associacionisme lúdic juvenil.
62. Crearem programes específics de desintoxicació de joves drogoaddictes o amb
problemes de ludopatia dins el marc dels programes més generals, insistint en el cas
de la drogoaddicció, en la formació i la reinserció.
63. Farem campanyes de promoció de les instal·lacions esportives entre la població
jove, i facilitació de l’accés a grups de joves, entitats i col·lectius per desenvolupar
activitats i projectes en elles.
64. Impulsarem l'obertura i cessió d’espais i equipaments municipals a entitats
juvenils i grups de joves que desenvolupen activitats, reunions i projectes al seu temps
lliure.
3.3.5. Associacionisme i voluntariat a la joventut
65. Afavorirem, econòmicament i infraestructural , la constitució d’associacions
juvenils de tot tipus dins de Picassent , especialment les vinculades al medi ambient , la
solidaritat amb el Te rcer Món o amb la població socialment marginal d’ací, la promoció
cultural , l’educació, la integració de la dona...
66. Posarem en marxa programes municipals de formació del voluntariat, amb
posteriors experiències pràctiques.
67. Impulsarem la creació de casals de joves amb possibilitat d’autogestió.
3.4. EDUCACIÓ
PROPOSTES:
68. Augmentarem les places i l'oferta del servei de l'Escoleta Municipal Pública (0-3
anys).
69. Fer de l'escoles infantil municipal de Picassent un espai educador ric i obert a la
participació de les persones adultes per conviure amb l’alumnat : festes i celebracions,
per exemple.
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70. Habilitarem una dependència de la Casa de Cultura amb materials Waldorf,
Montessori o mobiliari Pickler per poder crear una ludoteca municipal respectuosa on
puguen anar els xiquets i xiquetes a partir dels pocs mesos d'edat, i crear una oferta
municipal per a aquestes edats que a Picassent no existeix. A més, serviria com a lloc
de trobada per a les mares i pares, per tal de compartir experiencies, inquietuds...
71. Crearem rutes escolars segures per que els xiquets/etes vagen caminant a l’escola.
72. Recolzarem i posarem en marxa activitats subvencionades per l'Ajuntament per a
les escoles que trien tindre jornada continua. Aquestes activitats seran supervisades
des del consistori per les persones que intervenen en les activitats i que abarcaran des
d’activitats ludiques fins a activitats acadèmiques.
73. Posarem en marxa el servei de menjador a l'escoleta d'estiu de Picassent .
74. Posarem aire condicionat als col·legis i a l’institut de Picassent
75. Icentivarem mitjançant campanyes i el Consell Escolar Municipal de Picassent la
participació activa dels diferents agents protagonistes : pares, mares, professorat ,
alumnat i gent gran. Reforcem el sentiment de pertinença a cada escola i barri de
Picassent . Potenciarem les escoles públiques com a eixos centrals de la vida de
Picassent . Treballar per fer que les escoles siguen un pont de cohesió dels nostres
barris. Establir convenis nous, o desenvolupar els ja existents, per l'optimització dels
espais educatius públics. Obertura en horaris no lectius per a que la ciutadania puga
utilitzar les pistes esportives, les biblioteques, les aules d'informàtica , els salons
d'actes, els espais per exposicions i altres instal·lacions sense perjudici de l’activitat
quotidiana dels centres.
76. Fomentarem la Biblioteca Pública Municipal de Picassent com un servei social
bàsic en la vida cultural de les persones, reforçant la funció social i el paper que
desenvolupa com a servei igualitari, cohesionador i democràtic en l’accés a la
informació.
77. Fomentarem el paper actiu de la Biblioteca com a centre de foment de la lectura i
de prescripció literària , amb diversos programes : club de lectura , concursos literaris,
etc.
78. Ampliació del servei de la Biblioteca Municipal. L’augment d ’e studiants a Picassent
demanda una millora dels serveis que actualmente presta la Biblioteca . Aquesta
evolució es traduirà en la creació d ’AULES d’ESTUDI dins dels diferents espais
municipals com a serveis satèl•lits de la Biblioteca Municipal . Espais amb horaris
especials durant l’època d ’examens, oberts les 24 hores del dia.
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79. Planificació i augment de les campanyes de FOMENT de la LECTURA, coordinades
per la Biblioteca Municipal i destinades als centres de primària i secundària de la
població.
80. Promourem i millorarem la formació per a gent adulta a Picassent:
• Facilitarem l’accés a nous aprenentatges, a través de la creació de cursos i
accions formatives reglades i no reglades per a gent gran, en tots els fòrums
possibles.
• Promoure l’ús de dispositius tecnològics i altres productes de suport als entorns
domèstics per a què s’incorporen a la vida diària de la gent gran.
• Dissenyar iniciatives per intercanviar coneixements sobre l’ús de les TIC, l’accés
a xarxes socials, etc.
3.5. CU LTURA
PROPOSTES :
81. Durant els primers sis mesos del nostre govern posarem en marxa el Pla Estratègic
Cultural, comptant amb tots els agents culturals de Picassent , que garantisca l’accés
a la cultura de totes les persones i introduint les perspectives de gènere, diversitat
funcional i totes les diversitats culturals, fomentant així la democratització de la
cultura.
82. Dedicarem una part substancial dels programes de festes a la música, el teatre i la
literatura en valencià , i apostarem pels creadors locals i comarcals més joves.
83. Tornarem a convertir Picassent en el referent cultural fonamental que va ser al seu
moment .
84. Promourem programes d’intercanvi cultural i d'experiencies amb persones
nouvingudes que visquen a la localitat.
85. Potenciarem les línies de subvencions destinades al teixit associatiu cultural.
86. Posarem en valor el nostre patrimoni històric mitjançant campanyes periòdiques
adreçades a tot els trams d'edat de la població.
87. Crearem línies d'inversió per a la conservació del patrimoni històric, que
complementen les de altres institucions per a la seua recuperació, manteniment i
difusió.
88. Coordinarem i impulsarem accions culturals dins l’àmbit educatiu, afavorint la
creació de nous públics i educant en cultura a Picassent.
89. Optimitzarem i millorarem la coordinació de l’ús dels espais culturals de Picassent
per maximitzar els recursos disponibles.
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90. Impulsarem la digitalització completa i la difusió dels fons històrics locals.
91. Donarem un impuls als Premis anuals a iniciatives culturals al municipi, fomentant
la participació cultural a Picassent. Al mateix temps, fomentarem la creació de noves
iniciatives d'aquest tipus al municipi.
92. Posarem en marxa iniciatives populars que impulsen les tradicions culturals a
Picassent.
93. Potenciarem la creació i donarem suport a Grups de Treball de Memòria Històrica al
nostre poble.
94. Impulsarem la música en viu al carrer de forma periòdica així com la posada en
marxa d'un festival de música de carre r.
3.6. PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
PROPOSTES:
95. Posarem en marxa un Pla de normalització lingüística per fomentar el valencià com
a llenguatge de l’administració.
96. Posarem en marxa campanyes de sensibilització i estima pel valencià.
97. Donarem la documentació en la llengua que trie la ciutadania. Tota la
documentació que es done a la ciutadania ha d'anar adreçada en qualsevol de les dues
llengües oficials : valencià o castellà.
98. Polítiques d'acollida i integració lingüística a les persones nouvingudes, amb plans
d'integració lingüística.
99. Desenvoluparem la millora de la presència del valencià en els mitjans i en la
societat, en mitjans de comunicació públics, així com els rètols de les tendes o la
projecció de cinema en valencià.
3. 7. OCI
PROPOSTES:
100. Creació d'un circuit d'oci orientat a la promoció de l'hosteleria a Picassent
101. Potenciarem la participació activa de totes les entitats festeres en els organismes
de gestió de les festes.
102. Crearem noves alternatives d’oci adaptades a tota la ciutadania i destinades
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especialment a la gent amb menys recursos i als joves.
103. Posarem en marxa noves oportunitats d’oci per a la gent gran.
104. Potenciarem l’associacionisme d’oci.
105. Crearem ludoteques en espais públics destinades principalment a adolescents
però també a la resta de la societat.
106. Posarem en marxa campanyes de ús respectuós social i individual dels espais
festers i d’oci.
3.8. ESPORTS
PROPOSTES:
107. Durant els primers sis messos de govern posarem en marxa el disseny d’un
model modern, actualitzat i social de gestió esportiva que impulse la creació del
Consell Esportiu Municipal de Picassent. Per a la creació d'aquest model esportiu
s’haurien de reordenar: l’administració, les activitats, el manteniment d’instal·lacions,
la imatge i la comunicació. Tot impulsat pel sistema de direcció que es trie i coordinat
per la regidoria d ’e sports.
108. Establirem una estreta col·laboració amb les associacions esportives de
Picassent perquè es convertisquen en l’element dinamitzador de l’esport local.
109. Posarem l'accent en la promoció i l'impuls de l’esport femení.
110. Creació d'un ABONAMENT FLEXIBLE per a persones treballadores en l'ús dels
serveis del poliesportiu. Possibilitar que les persones que treballen a torns no tinguen
problemes per a utilitzar-los sense cap càrrega econòmica .
111. Recolzarem esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar els esports
que són menys coneguts.
112. Donarem suport decidit a l’esport tradicional i als esports minoritaris,
convocant competicions comarcals o intercomarcals, obrint les instal·lacions
necessàries i introduint-los com a activitats extracurriculars a les escoles.
113. Definirem vies per als esports de motocross i bicicleta de muntanya per a millorar
la relació amb el territori i patrimoni històric del terme i potenciar un ús més segur i
dinamitzador d'estos esports.
114. Construirem un trinquet públic i accesible on potenciem el joc de pilota així com
una escola municipal d'aquest esport . Al mateix temps, portarem competicions
valencianes de pilota de forma periòdica a Picassent .
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115. Posarem en marxa activitats esportives del poliesportiu sense proves d´acces.
Volem que el esport siga INCLUSIU. Habilitar sistemes alternatius si no podem ofertar
tantes plaçes como demanda la població.
116. Reprendrem el servei eliminat d'autobusos per al desplaçament de les xiquetes i
xiquets de l'escoltes esportives durant els cap de setmana.
117. Impulsarem campanyes per a la conscienciació de la importància de mantenir
hàbits saludables i l'ús de l'esport.

3.9. SERVEIS SOCIALS
PROPOSTES:
118. Desenvoluparem la Llei Valenciana de Serveis Socials a Picassent com a garantia
d'atenció justa.
119. Impulsarem la creació d'un Centre de Rehabilitació i Inserció social (CRIS) per a
persones amb malalties mentals.
120. Garantirem els serveis necessaris d’informació, orientació i assessorament de
situacions de necessitat social amb millores en l'atenció a la ciutadania .
121. Promourem l’ajuda a domicili de persones dependents i programes de suport a la
unitat de convivència .
122. Promourem ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la Renda
Valenciana d’Inclusió o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques.
123. Crearem nous programes de mediació i intervenció familiar.
124. Crearem programes de prevenció, intervenció i inserció per a persones, famílies,
grups i col·lectius en risc d ’exclusió.
125. Promocionarem la inserció laboral.
126. Col·laboració amb la Generalitat Valenciana en la protecció de menors en situació
de risc.
127. Col·laboració amb la Generalitat Valenciana en l’atenció a les persones en situació
de dependència, gent gran i persones amb diversitat funcional .
128. Impulsarem una oficina de gestió de l’accés a l’habitatge social.
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129. Suport i dinamització del voluntariat social.
130. Impuls de l'associacionisme: gent gran, dones, joves i grups d'autoajuda .
131. Intervenció familiar i atenció a joves, menors i nuclis de convivència en situació de
risc social . Elaboració de projectes culturals i d'oci, espais de trobada , formació i
ocupació.
132. Mobilització de 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 migrants, persones amb diversitat funcional , etc.
Desenvolupament de l'economia social . Impuls de programes d'ocupació protegit .
133. Impulsarem el desenvolupament d'iniciatives com les dels Bancs d’Aliments, els
programes de Menjar a Casa i els menjadors escolars garantits per assegurar que cap
persona passe fam als nostres municipis.
134. Impulsarem mesures fiscals contra la pobresa energètica causada per les grans
distribuïdores i companyies d’abastiment .
135. Crearem un Pla per a la detecció i resolució de les necessitats derivades dels
problemes de soledat no desitjada, sobretot en l’àmbit de la gent gran.
136. Promourem el voluntariat i xarxes socials d’ajuda mútua per acometre el
problema de la soledat, amb una incidència especial respecte a les persones grans.
31
. 0 . SALUT PÚBLICA A PICASSENT
El nostre sistema sanitari ha de ser universal , públic, gratuït , equitatiu, de qualitat i
adequadament finançat . Garantirem l’equitat en Salut i l’Universalisme Proporcional ,
accentuant les accions en tots aquells barris de Picassent , grups i col·lectius que més
les necessiten per tal de disminuir la bretxa existent.
PROPOSTES:
137. Creació de programes dirigits a gent gran, per al desenvolupament de l’exercici
físic i l’alimentació saludable.
138. Impulsarem Polítiques Públiques Ambientals de promoció de:
• L’alimentació saludable, el consum de proximitat i estacional , la promoció dels
mercats…
• L’accés i la qualitat de l’aigua potable.
• La gestió adequada de residus.
• La promoció d’opcions energètiques netes i sostenibles i evitar l’exposició a
elements tòxics.
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139. Posarem en marxa la confecció d’ordenances específiques per al control de riscos
per a la salut i promoció de normes d’higiene pública que encara no tinga Picassent .
140. Dinamitzarem i impulsarem programes intergeneracionals per promoure la
interacció i convivència entre població infantil , juvenil i gent gran.
141. Iumpulsarem la prohibició de l'us de l'herbicida glifosato, ja que està altament
relacionat amb casos de cànce r. A moltes poblacions (i païssos) el seu ús ja està
regulat . Ací a Picassent , és el producte utilitzat en arbres i jardins, amb el perill que
aixó suposa per als xiquets i xiquetes i animals (a més dels propis operaris de
jardineria).
142. Buscarem la coordinació amb el la direcció del centre de Salut de Picassent per a
que la zona de pediatria de l’ambulatori estiga decorada i ambientada adequadament
per a la infància : vinils, tauleta de jocs, llibres, etc. per millorar la qualitat del temps
d ’espera.
143. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana un centre d'especialitats i servei de
Pediatria d'urgències per a Picassent i pobles propers (Alcasse r, Silla , Beniparrell ,
Monserrat , Montroi). Al mateix temps demanarem que l'hospital de referència siga la
Fe, per proximitat.
144. Impulsarem campanyes i polítiques per a propiciar el foment de la conciliació
familiar.
145. Declararem Picassent ciutat lliure d'apostes de joc. NO ens aporten res positiu.
31
. 1. CONVIVÈNCIA , SEGURE TAT I PREVENCIÓ DE RISCOS
PROPOSTES:
146. Impulsarem una programació continuada de campanyes de prevenció, sobretot en
aspectes d’educació viària i de drogodependències, difusió de drets de les persones ; i
també d’altres de sensibilització com ara la bona utilització dels espais i dels serveis
públics. Totes aquestes campanyes comptaran amb la participació del món educatiu.
147. Impulsarem els desplaçaments a peu i en bicicleta, per tal de reduir la circulació
pels carrers dels nostres nuclis urbans.
148. Elaborarem un Protocol d’Actuació en Violència masclista que coordina tot el que
el municipi pot oferir com a recurs de prevenció i atenció en violència.
31
. 2 . VIVENDA i PERSONES
L’accés a una vivenda o inclús el mantenir-la ha esdevingut una de les principals
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problemàtiques arran d’aquesta crisi. Les hipoteques abusives, les conseqüències de
l’esclafit de la bombolla , la dificultat per accedir a un nivell d’ingressos que permeta
l’accés a la vivenda són handicaps que l’Ajuntament de Picassent deu ajudar a pal·lia r.
Compromís per Picassent reconeix el dret a una vivenda digna com a fonamental per a
tota persona que resideix al nostre municipi i per això impulsarà polítiques orientades
a facilitar l’accés a la primera vivenda , la promoció pública d’habitatges socials, la
incorporació al mercat immobiliari dels habitatges tancats i la rehabilitació de
vivendes buides als centres urbans.
149. Declaració de Picassent com a un municipi valencià dins d'una zona lliure de
desnonaments i recolzament de la dació en pagament.
150. L’A juntament ha d ’e sdevindre mediador en els casos d’execucions hipotecàries
amb possibilitat de desnonament.
151. Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, ibi ’s etc)
no recauran sobre les persones desnonades.
152. Creació del Registre Municipal de vivendes de lloguer social i per a joves i de
vivendes desocupades.
153. Elevació de l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de
bancs i de processos d ’execució hipotecària.
154. Mesures contra la pobresa energètica i de consum. L' Ajuntament de Picassent no
consentirà que es talle l’aigua a cap persona baix cap concepte. Així mateix lluitarà per
a que no es talle tampoc els serveis de llum i/o calefacció. Així mateix, es garantiran
ajudes per pagar els subministraments bàsics de llum, aigua , gas, en totes les famílies
amb ingressos per baix d’un mínim etc.
155. Ajudes a la rehabilitació d'habitatges, bonificació de taxes i ICIO. Bonificació de
l'ICIO per a la instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques.
156. Impulsarem la Rehabilitació d'immobles de l'Ajuntament per a habitatges i pisos
d'acollida. L' objectiu serà comptar amb un parc d'habitatges per a lloguer social , es
pot invertir en habitatge prefabricades. Cap veí sense habitatge digne.
4. COMPROMÍS AMB LES OPORTUNITATS. PICASSENT CIUTAT D' EMPRENEDORS i DE
TREBALL.
La lluita contra la exclusió social que volem posar en marxa a Picassent des de
Compromís està basada també en la generació d’oportunitats per tal de combatre-la , i
per això qualsevol municipi que vullga millorar la vida de les persones que en ella viuen
ha de saber desenvolupar una xarxa econòmica que permeta la creació d ’e ixes
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oportunitats i l ’A juntament ha d ’esdevindre un pol dinamitzador d ’eixa activitat.
A tots ens agraden pobles rics en iniciatives econòmiques, socials, culturals i de
desenvolupament humà , ciutats agradables, habitables, transitables, etc. Per
aconseguir un poble així es requereix sentit del bé comú, és a di r, facilitar un conjunt
de condicions per a la vida social que permeten el desenvolupament col·lectiu de la
societat i la realització particular de tots els seus membres.
És per això que la promoció econòmica , esdevé un dels eixos prioritaris de treball del
futur equip de govern de Compromís per Picassent .
Les iniciatives locals d’ocupació, són eines de reequilibri social dintre dels nostres
municipis imprescindibles en un moment com l’actual , així mateix, constitueixen un
eina de desenvolupament d’activitat econòmica per als Ajuntaments que poden cobrir
necessitats del veïnat que abans no es cobrien. Igualment , aquestes iniciatives,
dirigides cap l’emprenentatge, presenten una elevada capacitat de generar noves
empreses i ocupació, i des de l’àmbit local és on més es poden estimula r.
Servicis a domicili, atenció als infants, millora de la vivenda , transports col·lectius
locals, comerç de proximitat , són activitats d’un alt valor estratègic, tant pel tipus de
necessitats que satisfan com en la varietat d’ocupació que en demanden (tipus,
qualificacions, sexe, temps complet i temps parcial , etc.).
Junt amb la generació d’oportunitats ha de desenvolupar-se una fiscalitat que
conjugue el manteniment dels serveis municipals sense que la pressió fiscal supose
una motiu d’ofegament a les famílies. Es per això que:
Es desenvoluparan totes les bonificacions i ajudes que contemple la llei en els
impostos municipals.
Es revisaran les ponències de valors cadastrals realitzades en els temps de la
bombolla o s’adaptaran els coeficients d’IBI per a no situar sobre les famílies les
conseqüències de l’esclafit de la bombolla . Els superàvits que és puguen generar
per aquestos conceptes es destinaran a ajuda social o al desenvolupament de plans
d’ocupació.
Els serveis de gestió tributària , adaptaran les seues ordenances per a permetre la
flexibilitat en el pagament . Així mateix els deutes amb l ’A juntament seran negociables
i s’establiran plans de pagament per a cada situació de dificultat econòmica.
Igualment es desenvoluparan bonificacions que afavorisquen l’emprenentatge i la
sostenibilitat.
41
. Impuls de l'ocupació i el treball a Picassent
L’atur és el principal problema que afecta a Picassent . La lluita contar el mateix un
dels principals objectius de qualsevol govern. A nivell local es poden desenvolupar
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iniciatives de promoció econòmica i de la ciutat per possibilitar una millora de
l’activitat econòmica de la mateixa.
PROPOSTES:
157. Creació d'un gran departament , unificar dins d'una regidoria que coordine totes
les àrees relatives a l'economia com la promoció de l'ocupació, la industria , l'economia
local , comerç local i hisenda .
158. Desenvoluparem un Pla d’ocupació i recolzament a l’emprenentatge que tinga
com a punt principal la creació de l'Agència Local d’Ocupació, homologada pel Servei
Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) per a la intermediació laboral , per poder
oferir un coneixement més proper de la realitat laboral del municipi de Picassent .
Aquesta agència s'ocuparà de:
• Creació del nou Viver d’empreses o start-up de Picassent.
• Formació per a l’ocupació, tant per a desocupats i desocupades com per a
col·lectius específics (OCUPACIÓ JOVE , MAJORS DE 50 ANYS, DONES.. .)
• Promoure el cooperativisme com a possible eina de desenvolupament econòmic
de la ciutat.
• Augmentar l'activitat i el nombre d'Agents de Desenvolupament Local (ADLs) a
l'Ajuntament de Picassent , per a la promoció i implantació de les polítiques
actives d’ocupació relacionades amb la creació d’activitat empresarial.
• Implantació de Tallers de Formació i Inserció Laboral, per a facilitar la
qualificació professional adient a col·lectius amb dificultats d’integració al món
laboral.
• Posada en marxa de recursos municipals per accedir a fons europeus en matèria
d'ocupació.
4.2 Desenvolupament Industrial.
PROPOSTES:
159. Impulsarem un programa de millora i impuls del polígons industrials de Picassent
que s'alinee amb l’impuls autonòmic en aquesta matèria . Posarem l'àccent en
l'objectiu d'atracció d'empreses lligades a la tecnificació, industria mediambiental ,
digitalització, internalització i innovació.
160. Posarem en marxa serveis complementaris a la indústria o servindústria
(internacionalització, exportació, màrqueting, dissen y, innovació, etc.) com a eina de
diferenciació de Picassent en un món global . Convertirem Picassent en un niu
d'empreses que generen una sòlida econòmia global dins del municipi.
4.3 El comerç com a eix vertebrador de la ciutat.
El model de comerç que defensa Compromís per Picassent pretén manteni r,
modernitzar i facilitar la competitivitat dels xicotets i mitjans establiments comercials,
amb la finalitat de preservar un teixit econòmic propi que actue com a dinamitzador de
l’entorn urbà i que siga un dels principals generadors de riquesa i llocs de treball.
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La recuperació del centre urbà està molt lligada a l’existència del comerç tradicional ,
la qual cosa també facilita la seguretat i habitabilitat del centre urbà . Cal incloure
aquest objectiu en tota la visió municipal .
PROPOSTES :
161. Impuls des de l'Ajuntament de Picassent de l’associacionisme del
comerç, ja que facilita la col·laboració entre tots.

xicotet

162. Redacció del Pla d’Urbanisme Comercial i incorporar-lo al Pla General d’Ordenació
Urbana.
163. Fiscalitat i Gestió tributària favorable al desenvolupament del comerç de
proximitat com ara la revisió de l’ordenança sobre comerços i terrasses dels bars.
164. Creació d’un espai de coworking. Un espai on es puga treballar dignament i
compartir despeses comuns com llum, aigua , internet , impressora , serveis de neteja ,
etc. Un espai que proporcione un lloc dinàmic, obert…
165. Serveis de turisme. Cal crear un relat i una marca de Picassent per atraure
visitants. Crearem una ruta turística amb senyalització dels llocs d’interés històrics al
poble.
166. Impuls del Turisme de Serra a Picassent: definició de rutes per la muntanya , amb
la seua corresponent senyalització i manteniment,
167. Coordinació total i eficaç amb les campanyes de comerç junt a l’Associació de
comerciants.
168. Dinamització i establiment de rutes de comerç tradicional, com són les rutes de la
tapa , les nits blanques, les fires comercials etc, que aprofiten per estimular el consum
local .
169. Ajudar la cooperativa agrícola local per poder potenciar el seu funcionament i
poder crear productes autòctons, fabricar productes amb el segell dels fruits de
Picassent.
4.4 El Mercat Municipal . Àgora social i econòmica.
Ens cal una modernització en la gestió del Mercat Municipal . El Mercat Municipal
constitueix un punt d ’e nllaç del comerç local amb altre tipus d’activitat com el
turisme o l’agricultura , cal concebre el mercat , com la plaça o el fòrum, on a més de
comprar o vendre, es fa poble. S’ha de flexibilitza r, no obstant les figures de
comercialització d’aquestes instal·lacions. Igualment és necessari diversificar l’oferta
de productes, incorporant altres com l’oci i possibilitar també alternatives de
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producció, com els mercats kilòmetre zero. S’han de millorar les eines fiscals
d’aquestos comerços (que depenen directament de l’ajuntament).
PROPOSTES:
170. Posarem en el centre la gestió del Mercat de Picassent. Farem del Mercat de
Picassent un lloc digne de venda de productes i oci. Impulsarem un model de mercat
municipal , comercialitzador de diferents productes (ecològics, de proximitat o
qualitat), que siga també generador d ’experiències culturals i gastronòmiques, al
mateix temps que amb serveis capaços de competir amb el comerç electrònic en mans
de gegants generalistes.
171. Posarem en marxa els diumenges un nou mercat de venda directa dels agricultors
i agricultores de Picassent per a la venda de fruites i verdures de proximitat i kilòmetre
zero amb esdeveniments culturals i oci al seu voltant.
172. Farem que torne el mercat de verdures i fruites de fora de dimecres i dissabte al
voltant del mercat, centrant totes les parades a un mateix lloc.
173. Crearem el MERCAT DELS PRODUCTES PICASSENTINS. Un esdeveniment anual on
posarem l'accent en la venda de productes relacionats i el·laborats a partir d'allò que
ens dona el camp de Picassent (taronja , caquis, kiwis.. .)
174. Senyalitzarem degudament l’aparcament del mercat municipal des de les
diferents entrades de la població per incrementar el seu ús.
175. Peatonalitzar de forma temporal els carrers del centre del poble, vora el mercat
municipal durant els dies de Mercat. Impulsarem així doncs, el nucli comercial que
Picassent necessita.
4.5 Agricultura : Nous espais i oportunitats agrícoles.
L’agricultura a Picassent és més que una activitat econòmica , manté un determinat
entorn ambiental , territorial i social , però també una base alimentària , un paisatge i
una cultura pròpia . Compromís per Picassent , com a alternativa a l’actual model agrari,
aposta per un model propi , diferenciat , autònom i respectuós amb el medi ambient i el
benestar animal . Per això, proposa incentivar l’agricultura i la ramaderia ecològica i de
proximitat.
PROPOSTES:
176. Fomentar mitjançant campanyes i ajudes fiscals l’agricultura ecològica com a
motor econòmic per a Picassent. Així doncs incentivarem la modernització de les
explotacions agràries, prioritzant els professionals de l’agricultura , amb inversions en
les explotacions agràries i amb el recolzament a la incorporació d’agricultors joves i
l’equiparació de la dona llauradora . Acompanyat d’una formació contínua i
professional per a tot el secto r.
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177. Desenvolupar les Hortes Urbanes i el Banc de Terres a Picassent com a mesures
per donar alternatives de cultiu i sobirania alimentària a la ciutadania .
Desenvolupament , en coordinació amb altres administracions, dels Bancs Locals de
Llavor per tal de fer perviure la diversitat de la producció agrícola en les seues
diferents variants.
178. Servei de promoció de l'agricultura i el mediambient per xiquetes i xiquets.
Promocionarem entre les més menudes els Horts Urbans.
179. Millorar el manteniment dels camins rurals.
180. Creació de la Guardia del Camp com un Cos Especial dins de la Polícia local
destinat a la protecció dels camps de Picassent i a evitar robatoris. Al mateix temps,
servirà per a educar en valors ambientals i bones pràctiques agrícoles.
181. Potenciar la Cambra Agrària com a departament d'assessorament dels
agricultors.
182. Treballarem conjuntament amb altres administracions per a reformar el marc de
desenvolupament de l'IBI agrícola, per a que en casos de crisi sistèmica del camp puga
bonificar-se o declarar la seua exempció.
183. Destinar la recaptació de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica (IBI) a
polítiques agràries.
184. Desenvolupar polítiques de Kilòmetre zero al consum als menjadors escolars de
Picassent i al comerç general , possibilitant als agricultors i agricultores arribar al
consumidor de la forma més directa possible, a través del comerç de proximitat , o
establir xarxes amb el sector de la restauració i oci.
185. Crearem un organ per a assessorar a l'agricultor en matèria de contractes de
venda de la collita, subvencions, bones pràctiques, base de dades dels que no paguen
les collites, recopilació de dades per conèixer quin cultiu és més rendible.
5. COMPROMÍS AMB L’ENTORN. PICASSENT, CIUTAT VERDA.
Picassent ha estat un municipi que als darrers anys ha donat l'esquena al seu espai
natural : LA SERRA . La serra i el terme de Picassent , no tan sols, és un espai verd, sinó
que tambe és una joia patrimonial de la història i la relació social que els veïns i veïnes
de Picassent han mantés amb si mateix . Així doncs, des de Compromís per Picassent
ens proposem donar-li la volta a la història més recent del nostre poble. Volem
impulsar polítiques municipals des de l'Ajuntament per fer un gran canvi social de la
relació entre el nucli urbà de Picassent i el seu entorn.
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A més, a més, el canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més
importants als que s’enfrontem la humanitat . L' ús intensiu dels recursos, en especial
dels energètics, n'és la causa principal . L’aportació des de municipis com Picassent a
la sostenibilitat mediambiental requereix del disseny de polítiques de preservació del
capital natural i també d’instruments tècnics per al coneixement permanent del nostre
comportament mediambiental , de manera que puguem dur a terme una acció
municipal ben informada.
51
. Urbanisme ecologista . Un nova visió de ciutat : LA SERRA i PICASSENT DE LA MÀ .
L’ urbanisme és l’activitat que més directament incideix sobre la qualitat de les
ciutats. La seua funció s’ha pervertit extraordinàriament al desplaçar els processos
especulatius sobre el sòl , donant pas a uns interessos que sovint no tenen res a veure
amb la millora de la qualitat urbana i mediambiental de les ciutats. Per a impulsar uns
pobles i ciutats de major qualitat és necessari que l’urbanisme recupere la seua funció
més noble, al costat dels interessos de la ciutadania.
L’objectiu fonamental ha de ser aconseguir un Picassent més habitables, més humà i
més sostenibles. La planificació urbanística s’arreplega en el PGOU (Pla General
d’Ordenació Urbana) i per tant , és ací on hem d’iniciar el camí cap a un canvi en la
política urbanística . Volem un gran canvi social de Picassent . Capgirar la visió social
per a mirar a la serra i unir el futur del municipi amb el futur del seu entorn i el seu
terme.
PROPOSTES:
186. Impulsarem un gran PACTE SOCIAL per a capgirar la nostra visió municipal .
Posarem en marxa el pla , PICASSENT i SERRA. RECUPEREM EL NOSTRE PATRIMONI.
Aquest Pla incorporarà una sèrie de documentació, no precisament urbanística que és
necessari abordar-la de forma prèvia per a fixar els criteris de disseny del mateix i que
normalment no es contempla . Els estudis d’impacte ambiental , els de paisatge, així
com la incorporació de perspectives de creixement de la ciutat i les necessitats socials
i mediambientals de la mateixa seran cabdals per a poder fer un bon disseny a futur de
Picassent . El PGOU ha de ser la conseqüència de la planificació estratègica i no a
l’inversa com ha ocorregut fins ara .
187. Nou PGOU, (l'actual és de 1998), on la rehabilitació i la relació amb la serra i els
entorns verds siga l'eix principal d'actuació. Noves zones verdes, corredor verd al
voltant del municipi, anul·lar els PAI que no estiguen començats i disminuir el sòl
urbanitzable. Amb el PGOU actual es poden edificar fins a 5.200 nous habitatges que
gairebé doblarien la població, a més que hi ha 1.500 habitatges buits.
188. Redissenyarem 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.
189. Passarel·la de vianants i per a bicis que connecte zona nord amb els camins
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anul·lats per la carretera de circumval·lació. Rutes de passeig amb connexions a la
zona rural per antics camins de terra.
190. Posarem en marxa un pla de reserva de sòl per eco-aldees.
191. Iniciarem l'estudi de peatonalitació dels voltants de les escoles.
192. Caldrà fer un estudi del fracàs de les obres emblemàtiques a Picassent durant els
20 anys. (Plaça de l'Ajuntament , Av. Nord, Parc de l'Omet , Font de la carretera de
Montserrat , Ermita.. .)
193. Actuarem al Barri San Ramón, arreglant el punt negre a la carretera d’accès.
194. Crearem 2.000 places d'aparcament vigilat en diferents ubicacions, prioritat en la
zona de l'estació del metro. Que els usuaris dels vados puguen utilizar-los per a
aparca r.
195. Impulsarem i treballarem junt a altres administracions per al soterrament de les
vies de metro que parteixen en dos el municipi.
196. Acabarem la carretera que uneix els dos polígons industrials Codonyers i la Coma.
197. Canviarem i traslladarem a un lloc més adient els arbres (Lagunaria Patersonia)
del carrer Escultor Galarza (camí del cementari) i del carrer Marquès de Dos Aigües.
Els fruits d'aquests arbres produeixen urticària a les persones.
198. Pacificarem el trànsit als carrers més saturats (Ex. Carrer de Jaume I i Marqués de
dos Aigües).
199. Volem una ermita verda. Millorarem el projecte final de l'ermita amb més espai
verd i salvant tots els arbres posssibles. Ermita : Jardí urbà de la ciutat .
5.2 Mobilitat respectuosa amb el medi ambient.
La mobilitat sostenible té una relació directa amb el propi consum energètic, amb la
reducció d ’e missions i la lluita contra el canvi climàtic. Des de l'Ajuntament de
Picassent hem de ser conscients de la necessitat de l'impuls de la mobilitat no
contaminant.
PROPOSTES:
200. Creació d'un Pla de Mobilitat no contaminant a Picassent .
201. Creació d'una xarxa de vies per a peatons i bicicletes que unisca el casc urbà amb
totes les zones no urbanes del terme municipal per afavorir la connexió de tots els
nuclis poblacionals del territori municipal.
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202. Impulsarem i posarem en marxa com a prioritat total del municipi l'adeqüació del
camí de Torrent. Aquest és un dels intineraris habituals de moltes veïnes i veïns de
Picassent i no pot continuar en la situació en la que està.
203. Farem campanyes i accions per donar suport a l’ús de la bicicleta.
204. Promocionarem la creació de places d’aparcament davall teulades fotovoltaiques
i altres sistemes d’abastiment d ’energia renovable.
205. Promourem mesures positives de fiscalitat amb reducció d'impostos municipals
als vehicles elèctrics i híbrids i en general tots aquells que contribueixin a la reducció
d'emissions de CO2, desenvolupant instal·lacions adequades d ’e nergies renovables
per a carregar-los. Tots els vehicles municipals seran elèctrics.
5.3 El Medi ambient al centre de l'acció de l'Ajuntament.
Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és una dels principis de treball de
Compromís per Picassent . Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar els
impactes dels humans en el medi i establir límits en el creixement per tal de deixar a
les generacions futures un planeta el menys degradat possible, com dèiem en la
introducció.
PROPOSTES:
206. Potenciarem la regidoria de medi ambient amb competències transversals tal com
preveu l'art . 45 de la Constitució. El medi ambient , el dret a gaudir-lo i l'obligació de
conservar-lo, són una fi constitucional i una responsabilitat col·lectiva.
207. Impulsarem programes educatius a tota la població sobre la importància dels
nostres espais verds (serra , barrancs.. .)
208. Posarem en marxa un estudi de la qualitat ambiental de l'aire, col·locant
estacions en zones afectades pel by-pass (100.000 vehicles/dia , molts camions que
utilitzen dièsel) i rodalies del polígon.
209. Augmentarem la ràtio a 10 m2 de jardí per habitant. En lloc d'1 m2 actual , com
aconsella l'OMS. Que suposaria comptar amb almenys 200.000 m2 de parcs i jardins. O
3 arbres per habitant 7.000 arbres. Picassent Verd i Feliç.
210. Impulsarem la creació d'un hort solar per a subministrament de l'enllumenat
públic.
211. Promourem junt als municipis veïns (Catadau, Llombai o Monserrat) la serra de
Picassent com a Parc Natural.
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212. Posarem en marxa una ordenança mediambiental i dels drets de la naturalesa, i el
valor estètic del paisatge. S'inclourà en l'Ordenança l'Arbrat Urbà .
213. Iniciarem una campanya de rebuig de l'anomenat SEGON BY-PASS que partirà en
dos el nostre terme.
214. Impulsarem la compra de vehicles híbrids i elèctrics per als serveis municipals
amb l'objectiu de convertir tot el parc de vehicles municipals en vehicles d'aquest
tipus.
215. Impulsarem la construcció de jardins verticals.
216. Farem un control d'activitats molestes, perilloses i contaminants a tot el terme de
Picassent que posen el perill els aqüífers i la salut dels éssers vius.
217. Apostarem per un enllumenat públic sostenible: llums LED. Cal adeqüar totes les
llums del municipi.
218. Farem un canvi de concepció en l'aposta per plantar arbres autòctons (oliveres,
tarongers, llimeres, garroferes…) i no arbres tropicals que provoquen al•lèrgies i
malalties a la pell del veïnat , així com brutícia al sòl.
219. Conectarem els jardins amb els corredors verds a través del barranc.
220. Crearem els vivers municipals amb l'objectiu de junt a la societat de Picassent
apostar per la reforestació del territori mitjançant la participació col·lectiva . Crearem
un grup de voluntariat ambiental.
221. Instruirem en el compostatge per reduir els RSU, principalment en urbanitzacions.
222. Farem un catàleg i protegirem els arbres monumentals.
223. Posarem en marxa un projecte per al Clot de les Tortugues perquè el barranc porte
aigua.
224. Promourem tallers de consum responsable per conèixer l'impacte del consum
sobre el medi ambient. I apostarem per informar a la ciutadania sobre el consum
responsable, mitjançant conferències, tallers i informació als BIM.
225. Promourem l'organització d'una cooperativa de gent emprenedora que reculla els
plàstics, envasos i cartró porta a porta, que servisca per a bonificar en el rebut
d'escombraries als veïns que reciclen.
226. Crearem un Punt Verd d’Informació, que oferirà informació sobre estalvi energètic,
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energies renovables, estalvi d’aigua , gestió de residus, ecoparc… i facilitarà l’accés a
subvencions de caràcter mediambiental (municipals i autonòmiques) i en tot allò
relacionat amb un comportament ciutadà responsable.
6. GOVERN INTERIOR. UN AJUNTAMENT DIGNE PER A UN POBLE DIGNE.
L' Ajuntament ha de recuperar el deure de la gestió eficient dels recursos públics per a
la millora de la vida de les persones dins les competències municipals, guiats per
valors de caràcter ètic, de sostenibilitat , transparència i de responsabilitat social . El
bon govern es basa en les premisses d’una gestió ètica i transparent on es gestionen
els impactes econòmics, socials i ambientals que s e’n deriven.
61
. SERVEIS MUNICIPALS
PROPOSTES :
227. Creació d’un nou pipican a la zona de l’AUMA i a algunes places del poble, com la
de l’ermita i manteniment dels mateixos.
228. Elaborarem el mapa del soroll a Picassent.
229. Renovació dels vestuaris de la piscina coberta ja que estan antics i completament
deteriorats.
230. Impulsarem que les voreres també siguen netejades pels serveis municipals, ja
que les voreres són públiques.
231. Posarem en marxa i millorarem el ban municipal per poder aprofitar-lo. Es pot
posar música en èpoques festives com Nadal , o alguna ambientació els dies de mercat.
232. Buscarem un espai per a que aparquen els camions del fem quan han de
descansar per a esmorza r, no deixant-los al nucli urbà on cauen les deixalles i el carrer
afectat manté mala olor tot el dia.
233. Posarem en marxa , tan prompte com siga possible, la municipalització del servei
de l'Aigua potable per abaratir el rebut de l'aigua.
234. Impulsarem la millora en la neteja dels carrers.
235. Posarem en marxa un pla de millora dels parcs públics: l’enllumenat dels parcs,
parasols, millors zones verdes, columpis de qualitat i segurs...

6.2 PERSONAL
PROPOSTES:
236. Resoldrem la situació laboral dels contractes del personal del Poliesportiu. S’ha
d ’e studiar cada cas i crear les places de monitors i monitores que la població
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necessita.
237. Posarem en marxa cursos d’adaptació a les noves tecnologies per part de
l’administració per al personal al servei de l'Ajuntament.
238. Integració de les persones amb diversitat funcional en llocs de treball públics, per
donar visibilitat i exemple.
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