
PROGRAMA DE COMPROMÍS PER ALAQUÀS 

Legislatura 2015-2019

Compromís per Alaquàs ha definit aquest programa amb la intenció de marcar unes línies
globals de treball de cara a la pròxima legislatura. La mala situació econòmica de l'Ajuntament
condicionarà qualsevol programa de govern i qui diga el contrari no serà sincer. El que tenim clar a
és que cal  un canvi profund de maneres de fer i  a Compromís per Alaquàs tenim la valentia
necessària, les ganes de servir a les persones i el saber d'haver estat a l'oposició aquests últims
anys. 

IDEES PRINCIPALS

• Compromís amb NOUS VALORS: transparència, participació, sostenibilitat. 

• Un Ajuntament ha de tindre una gestió transparent per tal que quasevol persona  del
poble estiga informada del que passa amb els seus diners. 

• Si la gestió és transparent és possible fer-la  participativa, i que el veïnat puga definir
línies d'actuació per tal que l'Ajuntament estiga al servei de les persones. Però també cal
una gestió feta des del consens tant amb les altres forces polítiques com amb els veïns.

• Un Ajuntament endeutat no pot estar al servei de les persones. Cal una gestió sostenible
en un doble sentit: sostenible en l'àmbit econòmic, on no es gaste allò que no es té i es
sanege  l'economia  municipal,  i  sostenible  a  nivell  ambiental,  on  es  primarà  l'estalvi  i
l'aprofitament dels recursos.

• Només amb un canvi de valors és possible canviar un Ajuntament com el nostre carregat
d'inèrcies perjudicials per a Alaquàs

• Compromís al SERVEI DE LES PERSONES

• Un Ajuntament no serveix de res si no està al servei de les persones. Les competències
municipals són limitades, però en allò que li és propi ha de ser útil a veïnes i veïns. 

• Un Ajuntament amb un deute d'uns 46 milions d'euros (33.600.000 de deute als bancs,
6.000.000  deute  Aigües  de  València,  1.200.000  expropiació  Sabater  Fornés,  5.200.000
d'interessos d'aquests conceptes) està al servei de pagar el deute. Per servir a les persones
i prioritzar l'atenció a aquells que estan patint per culpa de la crisi econòmica l'Ajuntament
ha de ser sanejat.



- Gestió econòmica i hisenda pública

• Racionalització  de  la  despesa.  Eliminar  totes  les  despeses  innecessàries  que  no vagen
destinades a l'atenció de les persones i implantar la transparència en les despeses.

• Revisió dels contractes de serveis i renegociació a la baixa dels contractes vigents, ateses
les circumstàncies de deute municipal. 

• Recuperació  dels  serveis  públics  privatitzats  o  que  se  n'haja  cedit  la  gestió  el  més
ràpidament possible (fem, neteja viària, etc.).

• Preferència de contractació amb empreses que apliquen els principis de l'Economia del Bé
Comú.

• Creació  d'una  Mesa  de  l'Estalvi  per  tal  de  reduir  despeses  de  tot  tipus  i  augmentar
l'eficiència en la gestió. Es tractaria de replegar totes les idees que permeten estalvis (en
llum, paper, aigua, etc.), ingressos i inversions productives.

• Informació  clara,  per  mitjà  de la web, d'assemblees,  etc.  de la  situació  econòmica de
l'Ajuntament i les implicacions que té per als habitants d'Alaquàs. 

• Treballar  amb la  Banca  Ètica  per  portar  els  nous valors  a  l'àmbit  de  l'economia  i  les
finances.

• Prioritzar  les  relacions  financeres  amb  les  caixes  d'estalvi  que  accepten  la  dació  en
pagament per als seus clients.

- Gestió dels recursos humans i materials de l’Ajuntament

• Canviar  l'estil  de  gestió  del  govern  municipal  i  dels  departaments  en  què  s'organitza
l'Ajuntament per higiene democràtica. Augmentar la transparència i la coordinació en tots
els departaments, dinamitzant-los tant a nivell polític com funcionarial. 

• Incorporar  totes  les  forces  polítiques  als  òrgans  de  govern.  Buscar  el  consens  en  les
mesures a pendre en la gestió, especialment les que impliquen mesures a llarg termini o
afecten un gran nombre de persones d'Alaquàs.

• Augmentar  la  difusió  d'informació  municipal,  mitjançant  els  mitjans  propis  i  amb
assemblees periòdiques i obertes per tal de fomentar la participació i la transparència. 

• Impulsar assemblees de barri com a espai d'informació, debat i participacióen les decisions
del municipi. Creació d'un Consell de Barris 

• Pressupostos  participatius:  fomentar  la  informació,  el  debat  i  la  decisió  col·lectiva  de
determinats aspectes dels pressupostos (inversions, partides suprimibles, etc.)

• Revisar els tràmits i procediments administratius per tal d'agilitzar les gestions i reduir la
burocràcia.

• Impuls de l'administració electrònica



- Promoció econòmica de la ciutat i creació d’ocupació

• Foment de l'Economia del Bé Comú. El foment de l'economia local ha de tindre present la
sostenibilitat, la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i una major democràcia, per tal
que la millora de l'economia local comporte la millora general de les persones d'Alaquàs.

• Crear  espais  de  participació  per  a  la  dinamització  econòmica  local:  reunir  empresaris,
aturats, comerciants, veïns i experts, per tal de debatre necessitats, possibles projectes
econòmiques, formació necessària.

• Foment  de  l'economia  local  mitjançant  mesures  afavoridores  de  les  dinàmiques
econòmiques (facilitar tràmits, bonificació d'impostos, etc.). Potenciar el comerç local i de
qualitat.

• Dignificar els polígons industrials. Reinvertir part del gual que es cobra a les empreses en
millores en el paviment i la senyalització.

• Fomentar la instal·lació i l'adaptació de les empreses a models sostenibles de gestió de
residus i d'ús d'energia.

• Foment de la rehabilitació i l'aplicació de millores en les instal·lacions industrials.

• Creació  d'una  guia  comercial,  professional  i  industrial,  que  puga  consultar-se  a  través
d'internet i puga ser utilitzada com a plataforma de difusió dels projectes locals i de les
seues activitats i campanyes.

• Coordinació  a  escala  comarcal  per  a  l'aprofitament  i  complementació  dels  recursos  de
foment  de  l'ocupació,  formació,  creació  d'empreses  i  altres  activitats  de  dinamització
econòmica.



- Benestar social, igualtat i integració

• Lluita  contra  la  violència  de  gènere.  Formació  i  sensibilització  del  personal  municipal,
associacions, joves, xiquets i de tota la població per tal d'evitar els casos de violència de
gènere i les seues conseqüències. 

• Defendre el dret a la vivenda des de les competències municipals, fent de l'Ajuntament un
element mediador  entre les persones necessitades d'habitatge,  les associacions  que lis
donen suport, i els propietaris de vivendes buides, (siguen particulars, empreses o bancs)
per tal de garantir aquest dret constitucional amb totes les mesures que estiguen a l'abast.

• Pla  d'Igualtat  d'Alaquàs.  La  igualtat  ha  de  ser  un  objectiu  de  gènere  però  també  de
capacitats.  Cal  fomentar  la  integració  a  nivell  formatiu,  laboral,  d'oci,  com  també
l'accessibilitat a edificis públics o privats de les persones amb diferents capacitats. 

• Transparència dels procediments i criteris de les ajudes de serveis socials i de la borsa de
treball municipal.

• Mesures contra la pobresa energètica, per garantir els serveis bàsics d'aigua i electricitat a
la tots els habitants d'Alaquàs, especialment de l'electricitat en hivern.

• Programes  d'integració  dels  immigrants.  En  col·laboració  amb  les  associacions  que  hi
treballen,  tant  per  a  la  sensibilització  de  la  població  local  respecte la  immigració  com
perquè les persones nouvingudes coneguen el lloc on viuen i troben els recursos necessaris
per a una integració activa.

• Promoció del voluntariat per a totes les edats, intra i intergeneracional.

- Urbanisme i medi ambient

• Debat i revisió del Pla General d'Ordenació Urbana per definir entre tots quina ciutat volem
a partir de la realitat actual. La protecció de l'horta i la millora de les condicions del centre
històric (accessibilitat, comerços, recollida de residus...) són prioritaris.

• Estudi, debat i millora de la mobilitat urbana, que implique la potenciació de l'ús de la
bicicleta. Accions polítiques per a la millora del transport col·lectiu, com l'autobús, que
depenen d'altres administracions públiques.

• Sostenibilitat mediambiental en edificis municipals i carrers.

• Creació d'una Bio-oficina, que recopile i difonga tota la informació medioambiental.

• Potenciació  de  les  4R:  reduir,  recuperar,  reutilitzar,  reciclar.  Formació,  sensibilitació  i
instal·lació dels mitjans per reduir, recuperar, reutilitzar i reciclar els materials i residus que
genera la nostra ciutat per tal de minimitzar el nostre impacte ambiental. 

• Control  de la  contaminació  acústica,  lumínica i  atmosfèrica  de la  nostra  població,  amb
campanyes d'informació i sensibilització de com es produeixen i els seues efectes nocius. 



• Reactivació del Fòrum de l'Agenda
21 per tal de debatre i aplicar la gestió sostenible mediambiental a tots els nivells.

- Joventut, educació i cultura

• Creació del Consell  de la Joventut, per dinamitzar i  articular el  potencial de la joventut
d’Alaquàs.

• Plan d'emancipació juvenil. 

• Reivindicar la recuperació de la línia escolar del Cremona i la construcció del centre

• Fomentar l'educació de qualitat a tots els nivells possibles, per millorar les perspectives
laborals,  el  coneixement  d'idiomes,  la  formació  musical,  i  en  definitiva  aconseguir  una
millora de la qualitat de vida.

• Augmentar l'oferta formativa en noves tecnologies per la fractura digital a totes les edats.
Obrir aules informàtiques que doten de mitjans a aquells que no els tinguen.

• Creació d'un banc de llibres escolars

• Establir una agenda d'activitats on s'anuncien propostes municipals o de qualsevol entitat
sense ànim de lucre d'Alaquàs. 

• Equilibrar l'oferta cultural (teatre, cinema, animació lectora...) en les dues llengües oficials i
a totes les franges d'edat.

• Vincular les activitats culturals locals amb les escoles del municipi.

• Organització d’activitats centrades en els punts d’interés de col•lectius que, fins ara, no
veuen  saciades  les  seues  necessitats  al  llarg  de  tot  l’any.  Per  exemple,  de  cara  als
adolescents, activitats al voltant dels diversos estils demúsica.

• Repensar dels usos dels espais municipals, per al seu major aprofitament i sostenibilitat.

• Elaboració i publicació del catàleg de patrimoni municipal monumental, natural, hidràulic,
etnogràfic...

• Biblioteca: dinamització de la biblioteca com a espai cultural relacionada amb la literatura i
definició d'un pla de foment de la lectura.


