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COMPROMESOS AMB: 

La participació i la transparència en els assumptes públics. 

La mobilitat segura, eficaç i per a totes i tots. 

Els emprenedors i el foment noves iniciatives socials i ecològiques d’ocupació. 

El benestar de totes les veïnes i veïns, i de manera especial de les xiquetes i les 

persones majors. 

La dignificació del valencià i la cultura popular. 

L’esport com a eina educativa i de desenvolupament personal. 

La creació d’un concepte urbanístic de poble de l’Horta. 

El nostre patrimoni paisatgístic, apostant per una agricultura més ecològica. 

 

PARTICIPACIÓ: 

L’Ajuntament no ha de limitar-se a ser un edifici administratiu. Volem un Ajuntament 

obert i transparent. 

Potenciarem el fòrum de debat municipal. Impulsarem fórmules de consulta a les veïnes 

i veïns per a prendre decisions sobre aquells aspectes importants que ens afecten. El 

consens serà instrument de la nostra tasca política. 

 

INFORMACIÓ: 

Millorar la informació sobre serveis del poble al web municipal: horaris d’atenció del 

metge, policia, dates de cobrament d’impostos, cursets, programació cultural, notícies i 

esdeveniments locals. 

Millorar i fer més atractiva la informació sobre les associacions, les escoles esportives i 

el comerç local. 

Continuar amb el butlletí d’informació municipal “Es fa saber...” dotant-lo d’un tarannà 

didàctic i més participatiu. 

Estudiarem la possibilitat d’instal·lar una infraestructura de connexió Wi-Fi perquè 

totes les veïnes i veïns puguen accedir a les noves tecnologies de manera gratuïta en 

diverses àrees i espais públics. 
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OCUPACIÓ 

Potenciar la borsa de treball municipal i la supervisió de la mateixa. 

Publicar les places disponibles per qualsevol oferta de treball municipal tant al tauló 

d’anuncis de l’Ajuntament com al web. 

Ajudes a joves titulats. Concedirem ajudes municipals a la investigació, per a joves 

titulats de Vinalesa, amb prioritat per aquells treballs que tracten temes locals. 

Establirem bonificacions fiscals addicionals a aquells negocis que òbriguen joves 

menors de 30 anys per a fomentar la iniciativa empresarial i l’auto-ocupació entre la 

joventut. 

Pla d’ocupació municipal per a la gent en risc d’exclusió social. Cal treballar amb les 

persones amb risc d’exclusió social perquè puguen disposar dels recursos per a viure 

amb dignitat. 

Apostarem per la indústria cultural com a font de riquesa social i econòmica. 

Bonificarem la jornada laboral de les persones que cuiden persones majors i xiquetes i 

xiquets. 

 

BENESTAR 

Garantirem l’acompliment efectiu de la llei de dependència. 

Potenciarem el Servei d’Atenció Domiciliària destinant els recursos econòmics i 

humans que calguen. 

Treballarem per una gestió municipal del Centre de Dia que assegure la qualitat del 

servei a les persones majors i alhora puga servir per a fomentar l’ocupació de les nostres 

veïnes i veïns. 

Fomentarem l’accés a l’habitatge digne i assequible. 

Les persones amb menor renda podran gaudir de transport públic gratuït. 

   

EDUCACIÓ I CULTURA 

Convertirem l’educació en una prioritat bàsica de l’acció de govern, combatent el fracàs 

escolar i apostant per dignificar l’educació pública. 

Escoleta de 0 a 3 anys pública i gratuïta. 

Impulsarem la dinamització del Consell Escolar Local. 
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Fomentarem que una comissió del Consell Escolar Local cree materials de diferents 

nivells basats en el nostre poble. Amb ells els escolars aprendrien i alhora coneixerien 

més i millor el poble. 

Potenciarem la col·laboració de l’Ajuntament amb l’escola pública del poble. 

Encararem la digitalització i la reestructuració de l’arxiu municipal. 

Dignificarem el valencià a l’administració 

Ens adherirem al programa Cinema en Valencià i establirem convenis amb Escola 

Valenciana per a fer activitats culturals i cíviques. 

Mantindrem el conveni amb la Societat Renaixement Musical de Vinalesa com una 

societat fonamental per al poble. On es conviu, els xiquets aprenen alguna cosa més que 

música, i sobretot, es fa poble. 

Agenda cultural permanent trimestral, on potenciarem les activitats artístiques de les 

veïnes i els veïns del poble. 

Fomentarem i potenciarem la organització i autogestió dels joves, dotant-los d’espais on 

puguen desenvolupar les seues activitats culturals i expressar les seues inquietuds. 

   

ESPORTS 

L’esport com a eina educativa i de desenvolupament personal. 

Treballarem per mantindre i millorar les instal·lacions del carrer de la pilota. 

Treballarem perquè la gent del poble es beneficie de les instal·lacions municipals i puga 

gaudir de les mateixes. (piscina, gimnàs, frontons i en un futur el camp de futbol i la 

pista de pàdel). 

 

MOBILITAT 

Senyalització de camins. Gestionarem el camí-bici Vinalesa - Alfara. 

Potenciarem un transport públic, accessible i eficaç. 

Pressionarem per millorar la freqüència de pas del 36 (autobús de l’EMT) i l’autobús 

que connecta les línies de metro de Meliana i Montcada. 
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URBANISME 

Treballarem per aconseguir la llicència que permeta posar en funcionament la zona 

industrial, mantenint el compromís de donar prioritat a empreses respectuoses amb el 

medi ambient. 

Treballarem conjuntament amb les veïnes i veïns en la resolució de les unitats 

d’actuació que estan en execució o que es puguen projectar, sempre mantenint un criteri 

de defensa del bé comú. Com per exemple a la UE 12. 

   

L’HORTA I EL MEDI AMBIENT 

Treballarem per possibilitar que els nostres carrers siguen més de les ciutadanes i 

ciutadans que dels cotxes, delimitant zones exclusivament per vianants. 

Impulsarem des de l’Ajuntament rutes ecològiques i el senderisme a Vinalesa, tot 

relacionant-ho amb l’entorn paisatgístic i l’oferta gastronòmica. 

Compromís d’aportar l’1% del pressupost municipal ordinari per a fer possible la 

recuperació i la viabilitat, econòmica i mediambiental de l'horta de Vinalesa. 

Plantejarem la creació d’una empresa pública/mixta orientada cap a l’agricultura 

ecològica. 

Compromís amb el desenvolupament sostenible del nostre poble integrat en la comarca 

de l’Horta Nord. 

Compromís per un pla d’ordenació del territori elaborat amb la participació de veïnes i 

veïns. 

Defensarem la inviabilitat del VIAL PARC NORD com a eix de vertebració de la part 

nord de l’Horta. 


