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PRESENTACIÓ

Els socialistes hem demostrat  des de la  responsabilitat
pròpia  de  govern  que  sabem  impulsar  polítiques
públiques,  generadores  d’ocupació  i  millors  polítiques
socials. La gestió socialista va permetre fer d’Onda una
gran  ciutat,  cohesionada  socialment,  amb  igualtat
d’oportunitats i plena ocupació.

Els  socialistes volem per  a  Onda una millor  ciutat.  Per
això, el projecte que et presentem està construït amb la
participació  i  il·lusió  de  molts  ciutadans  i  ciutadanes.
Durant  anys  hem  estat  treballant,  escoltant  i  dialogant
amb la ciutadania per a oferir un Programa de Govern per
a la majoria social de la nostra població.

Ens presentem davant dels ciutadans amb un Programa
de Govern basat en uns principis, uns compromisos i 260
propostes  concretes  per  al  canvi  segur  a Onda.  Volem
garantir la cohesió social, lluitar contra les desigualtats i
potenciar  la  igualtat  d’oportunitats  perquè  ningú quede
arrere.

Apostem per la transparència i la democràcia participativa
en la presa de decisions de l’Ajuntament.

Volem  una  ciutat  habitable,  dinàmica,  sostenible  i
cohesionada; un poble obert, reconegut i  orgullós de  si
mateix.

Impulsarem,  des  de  les  nostres  possibilitats,  polítiques
que  generen  ocupació  i  contribueixin a  reactivar
l’economia  d’Onda.  A crear  activitat  econòmica  a  partir
dels  nostres  propis  recursos  i  reclamant  inversions  a
altres administracions.

I lluitarem contra les desigualtats socials fent front a 
l’exclusió social i a la pobresa.

Per a dur a terme aquest Programa de Govern conte amb
una  excel·lent  candidatura,  un  equip  de  persones
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compromeses amb Onda. Un grup d'homes i dones que
reuneixen l’experiència,  la  renovació  i  les  ganes  de
treballar per a Onda des de la humilitat i honestedat. Una
candidatura preparada per a governar.

Els  socialistes  reunim l’equip  i  el  projecte  per  al  canvi
segur i tranquil en la nostra ciutat. Per això hui demane la
teua confiança i el teu vot per a poder aconseguir-ho.

Una salutació,

Ximo Huguet.
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PRINCIPIS PER A GOVERNAR:

 Màxima eficiència en l’ús dels fons públics

 Transparència i participació ciutadana en la gestió 

 Alcaldia accessible 

 Reconeixement  de  la  discrepància  com  a  font
d’enriquiment 

 Prioritat a les polítiques d’ocupació

 Inversions  i  despeses  municipals  destinats  a
dinamitzar l’economia local

 Foment del desenvolupament sostenible.

 Urbanisme i serveis públics eficients

 Polítiques  socials  que  compensen  els  recursos
estatals i autonòmics 

 Impuls  de  les  senyes  d’identitat  del  nostre  poble:
llengua, cultura, festes tradicionals i patrimoni.
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PER A AIXÒ ENS COMPROMETEM A:

Ser un alcalde de barri
I estar a peu de carrer per a conèixer de primera mà els
problemes dels veïns d’Onda.

Impulsar una nova economia
La  diversificació  econòmica  passarà  pel  turisme,
l’economia verda, el comerç i la logística

Exigir  i  col·laborar  amb la  resta  d’administracions
per a impulsar un Pla de Reindustrialització
Sense indústria no hi ha llocs de treball estables

Crear nous espais per a la participació on els veïns
s’assenten partícips del disseny de ciutat
Volem un govern dialogant i conciliador

Posar  en  marxa  el  Portal  de  Transparència
Municipal
La ciutadania té dret a saber en que es gasta els seus
diners, per això volem un Ajuntament de vidre

Potenciar la utilització del valencià en tots els àmbits de la vida
local
Sense detriment del castellà vetlarem per la normalització del
valencià com a llengua cooficial en la nostra ciutat
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I A DUR A TERME LES PROPOSTES SEGÜENTS:

AJUNTAMENT OBERT. GOVERN TRANSPARENT.

Volem  que  la  nostra  gestió  situe  a  la  ciutadania  en  el  centre  de  l’acció
municipal,  promocionant  la  participació,  decisió  i  cooperació  dels  veïns  i
veïnes.

Volem que el nostre govern local funcione com un Gran Portal Obert de fàcil
accés a la ciutadania, situant la transparència real en l’eix central de la seua
actuació,  aprofitant  les  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació,  que
serviran  igualment  per  a  garantir  el  compliment  de  les  polítiques
compromeses en el Programa de Govern. Per a això:

1. Crearem el Portal de Transparència com una aposta real per a garantir la
claredat i honestedat com a forma de govern i rendició de comptes.

2. Responent a la màxima “Som Clars”, el Portal de Transparència inclourà el
currículum dels representants polítics, les retribucions dels càrrecs públics, les
despeses  de  representació,  publicitat  i  promoció  institucional  i  els  acords
plenaris.

3.  Publicarem  qualsevol  canvi  en  l’estructura  orgànica,  reorganització,
nomenaments,  contractació  de  personal,  càrrecs  electes,  organització  i
funcionament de l’ajuntament, normes i regles municipals, etc., a través del
Portal de Transparència.

4. Crearem la figura Regidor 3.0, la qual cosa facilitarà la participació de la
ciutadania a través de les xarxes socials en la presa de decisions sobre els
assumptes estratègics més transcendents del municipi.

5.  Els Plens municipals es retransmetran en directe per  internet,  publicant
cada sessió al Portal per a poder visualitzar-ho també posteriorment. 

6. Abans de cada Ple es publicaran en el Portal les iniciatives del govern i dels
grups municipals des del moment del seu registre, permetent a través de les
xarxes que la  ciutadania puga comentar  i  valorar  cada iniciativa  de forma
prèvia a la celebració del ple.

7.  Es  promourà  la  participació  ciutadana  en  tots  els  àmbits  de  la  gestió
municipal, per a això es crearà el “Consell de Participació Ciutadana” com a
òrgan  de  trobada  dels  Consells  Sectorials  i  màxim  representant  de  la
participació ciutadana en consulta, informació, control i proposta en i sobre la
gestió municipal, sense perjuí de la unitat de govern i gestió del Municipi.

8. Es crearà el “Consell Econòmic i Social”, com a òrgan consultiu i assessor
de la corporació en matèries econòmiques, sociolaborals i d’ocupació, amb la
finalitat  de  fer  efectiva  la  participació  de  les  organitzacions  sindicals  i
empresarials  més  representatives,  i  exercint  les  seues  funcions  amb
autonomia i independència.
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9. Prioritzarem la Consulta Ciutadana Directa sobre inversions municipals de
l’exercici següent i la seua consignació pressupostària, tant a través d’internet
com presencialment,  establint  mecanismes  que  garantisquen  la  neteja  del
procés i la seua transparència.

10. Donarem màxima publicitat a l’elaboració d’Ordenances, sotmetent-les a
consulta pública a través del  Portal  de Transparència,  donant compte dels
objectius  perseguits,  i  permetent  que  la  ciutadania  i  les  associacions
representatives facen arribar les seues propostes.

11. Publicarem qualsevol variació en l’import dels impostos municipals o la
creació o eliminació d’altres amb exhaustiva explicació de les seues causes.

12. Tots els nostres candidats i candidates ratificaran el Codi Ètic del PSOE.

13.  Garantirem  que  els  serveis  públics  es  presten  amb  qualitat,  justícia,
eficiència social i equitat.

14.  Assegurarem  una  gestió  racional,  sense  balafiament,  transparent  i
responsable dels recursos públics municipals, vetlant sempre pel bé comú i
l'interès general.
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ONDA: HABITABLE, DINÀMICA I SOSTENIBLE

Som conscients que la ciutat i les seues determinacions físiques no es limiten
a l’ocupació de sòl sinó que apostem perquè esta ocupació es realitze de la
manera més sostenible socialment  i  més adequada ambientalment,  a més
que l’ocupació servisca per a garantir el dret a l’accés a un habitatge digne
per a tots els ciutadans en coordinació amb les polítiques establertes per les
comunitats autònomes. 

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I PATRIMONI:

15. El  més important per al  desenvolupament urbà d’una població són les
infraestructures,  per  això  serem insistents  a  demandar  les  inversions
compromeses per l’administració central i autonòmica

- Ronda sud que comunique la carretera de Tales amb el camí Betxí
- Ronda nord que unisca la carretera de Ribesalbes a la carretera de 

Tales
- Vial ràpid a l’Hospital de la Plana
- Accés directe a «l'Apeadero» des de la CV10 (sentit Castelló-València) 

Connexió de la CV10 amb la carretera de L’Alcora
- Quarter de la Guàrdia Civil
- 1´5% Cultural

16. De la mateixa manera per a donar estètica i funcionalitat al nostre poble,
és  necessària  la  inversió  constant  en  la  seua  trama  urbana,  per  això
establirem un pla anual d’obres municipals, que obligatòriament inclourà: 

-Accions de millora funcional per a la mobilitat, l’embelliment urbà i lliurament
d’espais dotacionals. 

- Accions  immediates  en  el   manteniment  de  les  instal·lacions  i
infraestructures municipals 

- Obres que tinguen la finalitat de posar en valor el Centre Històric.

Per a continuar creixent en qualitat de serveis i  equipaments és necessari
també comptar amb un pla de noves inversions, per a això estarem atents i
acudirem a totes les convocatòries possibles per a captar finançament d’altres
administracions: autonòmiques, estatals i europees

El pla s’ajustarà en cada moment a la viabilitat pressupostària i financera de
l’ajuntament  i  la  seua  prioritat  la  determinarà  el  Consell de  Participació
Ciutadana, atenent a les propostes obertes de la ciutadania i a les del govern
socialista, que especifiquem a continuació sense determinar orde de prioritat:

17.  Construcció,  consensuada  amb  els  veïns,  d’un  parc  en  els  horts
medievals, que dotarà també a la zona d’aparcament i nous accessos.

18.- Pla anual d’actuació en la rehabilitació del Centre Històric.

19. Creació d’un corredor de vianants en un marge del riu Sonella que unisca
el  Tossalet  amb  Artesa,  i  integre  àrees  de  descans  i  exercici,  dotades
d’arbratge d’ombra i pipi-can.
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20.   Urbanització  de  la  zona “Pavistil”,  que puga incloure  un  edifici  bàsic
preparat per a actes massius musicals i que aporte representació icònica del
taulellet amb inclusió del màxim de les seues aplicacions intel·ligents existents
en l’actualitat o puguen existir en el futur.

21. Connexió del Tossalet amb el Monteblanco, per mitjà de la prolongació del
carrer Clara Campoamor que substituïsca a l’actual accés des de la CV20 pel
camí Aguillador, amb voreres i calçada rodada i il·luminació i construcció de
rotonda  de  distribució  del  tràfic  en  l’actual  encreuament  d’accés  des  de
Campamantos.

22. Edifici polifuncional d’ús cultural i administratiu en l’antic parc de bombers.

23.  Remodelació  dels  parcs  del  carrer  Argelita  i  el  del  carrer  Crist  Obrer,
esmenant deficiències i reposant elements de parc infantil.

24. Adequació ambiental del Carrer Riu Millars, eixamplant voreres i millorant
el seu aspecte amb arbratge i mobiliari urbà.

25.  Unió  de  la  rotonda  de  Carrefour  amb  l’encreuament  Campamantos-
Tossalet per mitjà de rotonda de distribució del tràfic rodat i de vianants.
26. Adequació del “Camí Campamantos” a la funcionalitat del seu ús
27.  Nou  magatzem  municipal  per  nova  construcció  o  compra  en  polígon
industrial
28. Actuació dotacional en Plaça 8 de març
29. Actuarem en la Plaça d’Espanya per a resoldre les deficiències existents.
30. Pavimentació del passeig central dels carrers Joan Fuster i Moncofa
31. Construirem un espai per a esports de saló.
32.  Conversió  de  l’espai  firal  en  un  parc  de  jocs  infantils  amb  elements
desmuntables  i  adequar  la  caseta  existent  perquè  incloga  serveis  de
magatzem, consigna, expenedors de refrescos, farmaciola i serveis higiènics
33.- Prestarem  especial  atenció  en  el  seu  manteniment  i  conservació  al
llavador de Artesa, considerant-ho com a element patrimonial  

34. Eliminació del pas subterrani existent a l’avinguda Montendre

35. Dotació d’un espai de jocs i parc infantil pròxim al Col·legi Pio XII.

36. Millorarem l'estètica i funcionalitat del solar de l’antiga "Casa dels Mestres''
per mitjà de la utilització de ceràmica tradicional i moderna.

37. Remodelació del carrer Tarongers, eixamplant voreres i introduint arbratge
i mobiliari urbà.

38.  Urbanització  del  carrer  Sant  Ferran  per  a  que  la  parròquia  de  Sant
Bartomeu tinga un accés digne.

39.- Sol·licitarem  a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la modificació de
les passarel·les sobre el riu Sonella.

40. Nou accés de vianants i rodat que enllaci Campamantos amb el carrer
Ntra. Sra. de Monserrat del Tossalet

41.  Urbanitzarem ''l'Apeadero''  de Betxí,  dotant-lo  de  voreres i  renovant  el
clavegueram 

42.  Ampliarem  en  Artesa  l’accés  oest  cap  a  la  plaça  Major  que  permeta
l’entrada de vehicles de bombers i ambulàncies
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43. Intervindrem al camí del cementeri d'Artesa, renovant l’asfaltat, i dotant-lo
d’enllumenat i mobiliari urbà.

44. Crearem en el Rajolar una zona de recreació amb mobiliari urbà, arbratge
i jocs infantils i millorarem les seues canalitzacions del clavegueram.

45. Actuació global  en el parc de la Panderola, millorant el parc infantil i
pavimentant la resta amb ceràmica de les nostres indústries.

46. Actuació en la zona perimetral del Castell, per a evitar despreniments i
establir criteris de neteja i posada en valor de la zona

47. Millora i rehabilitació del local social del Raval del Castell.

48. Protecció i posada en valor del molí de l’antic cine Paradís.

49. Adequació ambiental del Carrer Riu Millars, eixamplant voreres i millorant
el seu aspecte amb arbratge i mobiliari urbà.

50. Actuarem en els embornals perimetrals al Castell que arrepleguen l’aigua
de pluja perquè siguen eficients. 

51. Connectarem el pàrquing del Paradís amb el carrer de la Llum, per mitjà
d’un accés de vianants directe.

52. Eliminarem dels embassaments d’aigua de pluja al carrer Moreria.

DRET A L'HABITATGE

El disseny de l'habitatge ha de respondre a les necessitats  de la societat
actual, a l’estructura de les famílies i als desafiaments d’accessibilitat, inclusió
social i  eficiència energètica. Per això, impulsarem la rehabilitació com a
prioritat.

El dret a l'habitatge és un dret constitucional, i encara sense competències
pròpies, el govern socialista d’Onda, com poder públic assumeix l’obligació de
promoure accions que vagen en la direcció de fer efectiu eixe dret, per això;

53.- Crearem “l'Oficina d'Intermediació Hipotecària”, destinada a:

-Orientar i assessorar legalment als que tinguen problemes per a fer
front  al  pagament  dels  compromisos adquirits  per  a  la  compra dels
seus habitatges habituals i no hagueren aconseguit un acord previ amb
l’entitat bancària corresponent.

-Per a mitjançar i assessorar en el tracte amb les entitats financeres.

-Posar en marxa programes de mediació del deute hipotecari a fi  de
facilitar  la  reestructuració,  quitança,  control  d’interessos,  dació  en
pagament amb lloguer social i denúncies sobre l’incompliment del Codi
de Bones Pràctiques.

54.  Establirem  un  pla  de  lloguer  social  amb  habitatges  pròpis  o  que
mitjançarem amb les agències immobiliàries locals.

55. Igualment posarem en marxa un pla d’ajudes per a l’emancipació dels
jóves. 
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56.  Pla  d’ajudes  per  a  l’accessibilitat  i  adequació  d'habitatges  per  a
dependents, en tant la Generalitat no les promoga.

57.  Participarem  en  els  plans  de  rehabilitació  de  conjunts urbans,  quan
existisca convocatòria des de qualsevol administració.

58.  Continuarem  amb  les  ajudes  a  la  rehabilitació  d'habitatges  al  Centre
Històric i ho ampliarem als habitatges de més de 50 anys

59. Bonificarem el 90% de l’IBI als que posen el seu habitatge a disposició
dels  afectats  per  desnonaments.  La  renda que  pagaran  aquestes  famílies
oscil·larà entre els 150 i els 400 euros al mes, amb un límit màxim del 30%
dels ingressos totals de la unitat familiar  

SERVEIS EFICIENTS I SOSTENIBLES

Des d’una òptica socialista la gestió dels recursos naturals s’ha de realitzar
basant-se en dos principis essencials de la gestió pública: Responsabilitat i
Solidaritat;  responsabilitat  per  a  gestionar  un  capital  natural  de  tota  la
ciutadania i solidaritat en el present mantenint com a senyal l’equitat social i
solidaritat cap al futur amb les generacions que tenen tant dret com nosaltres
a gaudir dels recursos naturals.

Però és que a més de propiciar un consum responsable i solidari, des dels
ajuntaments  socialistes  no  podem  perdre  de  vista  que  el  canvi  climàtic
amenaça de transformar el nostre entorn i el nostre mitjà de vida tal com ho
coneixem fins ara. 

A través  de  protocols  de  manteniment  es  conservaran  els  carrers,  vials  i
espais públics d’Onda, seguint els criteris de qualitat, eficiència i equitat que
garantisca un tracte igualitari a tot el municipi

60.  Tenint en compte l’opinió i necessitats de tots els veïns, realitzarem un
seguiment dels serveis públics de:

 Subministrament d’aigua

 Recollida de fems

 Transport públic

 Enllumenat públic

 Jardins

 Xarxa de sanejament

 Neteja viària

 Mobiliari urbà

L’Aigua, un dret universal
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61. Sobre la base de la consideració de l’aigua com bé públic, sotmetrem a
una estricta regulació i control la gestió de l’aigua, per a fer efectiu el Dret a
l’aigua de tots els ciutadans i ciutadanes i per tant garantint l’accés universal.

Eficiència energètica

Volem  que  Onda  col·labore  a  impulsar  la  transició  cap  a  un  nou  model
energètic que gire entorn de dos eixos fonamentals: l’eficiència energètica i el
desenvolupament  de les  energies  renovables.  Amb això  volem aconseguir
que a la nostra escala local,  el  sector energètic siga impulsor d’innovació,
desenvolupament i creació d’ocupació i també d’estalvi econòmic

62.  Garantirem  que  els  onders  tinguen  cobertes  les  seues  necessitats
energètiques bàsiques.

63.  Realitzarem  un  Pla  d’Estalvi  i  Eficiència  Energètica  Municipal  amb
l’objectiu de racionalitzar el consum en enllumenat públic i edificis municipals,
afavorint  la reducció de contaminació lumínica.

Biomassa

64.  Proposem  com  a  iniciativa  i  pla  d’acció  per  a  la  incorporació  de
tecnologies  eficients  en  sistemes  gestionats  pel  municipi,  per  mitjà  de  la
renovació de tots els equips existents en instal·lacions municipals utilitzats en
calefacció i/o calfament d’aigua per mitjà de calderes, per altres que tinguen
com a combustible la biomassa

65. Establirem un programa continu que busque l’estalvi en l’enllumenat públic
i en l’enllumenat d’edificis i instal·lacions municipals

66. Climatització. El compromís municipal requerix apostar per la climatització
per mitjà de sistemes d’alta eficiència com la bomba de calor en els edificis
municipals.

Mobilitat sostenible

La mobilitat sostenible ha de ser un dels eixos que definisca el pla d’actuació
municipal, no sols per criteris energètics o mediambientals al ser la primera
font d’emissions, sinó perquè vertebra el desenvolupament de la ciutat i les
interrelacions entre els ciutadans. Un marc d’actuació de mobilitat sostenible
comporta prendre en consideració la cohesió entre distintes línies d’actuació:

67. Continuarem amb el transport públic gratuït que instaurarem al seu dia.

68. Rectificarem el vigent Pla de Mobilitat, que ha imposat el P.P. buscant una
mobilitat urbana sostenible i introduirem la variable del trajecte mínim per al
tràfic rodat, com a element de sostenibilitat ambiental a aconseguir estalvi de
temps i de consum energètic, però sempre amb anteposició del concepte de
seguretat viària.
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69. Modificarem de forma immediata la regulació del tràfic al voltant del centre
de Salut i del Col·legi Baltasar Rull. 

70. Establirem plans de mobilitat per a empreses i polígons industrials de cara
a facilitar l’accessibilitat i mobilitat als llocs de treball i plans de mobilitat per a
centres educatius, comercials i d’oci.

71. Mantindrem l’aposta per la peatonalització racional del Centre Històric que
permeta  l’accés  als  seus  veïns  en  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  i
contemple al mateix temps espais suficients d’aparcament reservat als seus
veïns.

72. Potenciarem xarxes de transport amb bicicleta segures i contínues entre
els distints barris i sense limitar-la als nuclis centrals, sense conflictes amb els
usos de l’espai públic i garantint la seua interconnexió amb la resta de modes
de transport.

73. Una mesura concreta i immediata serà eliminar el pas subterrani de l’av.
Montendre i disposar en superfície un aparcament de bicicletes segur i limítrof
amb la parada d’autobusos interurbà i parada de taxis.

Residus: implantant l’economia circular, el que es consumeix, torna.

En la  implantació  de  l’anomenada economia  circular  que és  un dels  nous
objectius europeus per a aconseguir que el depòsit en abocador no supere un
25% s'exigeix traçar noves línies de polítiques públiques:

74.  Afavorirem  l’estratègia  4R  (Reducció,  Reutilització,  Reciclatge  i
Recompra).  És necessari  dissenyar  un sistema d’arreplega de residus que
siga  eficaç  per  a  aconseguir  eixos  objectius,  per  això  estem  disposats  a
afavorir la unió entre municipis per a generar una estructura d’arreplega que
es veja afavorida per l’economia d’escala.

75. Possibilitarem el reciclatge de la matèria orgànica amb vista a la seua
utilització com a compost en les zones verdes, horts o camps de labor del
municipi.

76.  Desenvoluparem  un  pla  de  conservació,  protecció  i  millora  d’espais
forestals en col·laboració amb els seus propietaris.

77.  Racionalitzarem  la  instal·lació  de  contenidors  de  fem,  eliminant  els
industrials dins de la població i estudiant la viabilitat dels soterrats.

78. Realitzarem campanyes d’informació i  sensibilització per a la utilització
correcta  de  les  infraestructures  d’arreplega  selectiva  de  d’usar  i  tirar,
voluminosos i fems. 

79. Incrementarem la posada en marxa de punts nets que ajuden als veïns a
gestionar  els  seus  residus  més  especials,  posant  especial  insistència  en
residus tòxics d’ús domèstic piles, llums, mòbils, bateries, etc.

Ecosistemes urbans: la biodiversitat també és possible en la ciutat.
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Els  ecosistemes  urbans  es  consideraran  ferramentes  clau  per  a  la
sostenibilitat  urbana  pels  beneficis  col·lectius  que  aporten  al  millorar  la
qualitat de l’aire, l’aigua i els recursos del sòl en absorbir contaminants de
l’aire,  incrementar  les  àrees  de  captació  i  emmagatzemament  d’aigua  i
estabilitzar els sòls. Al dissenyar els espais verds s’han de seguir pautes que
advoquen  per  espais  que  requerisquen  baix  manteniment,  en  els  que
s’afavorisca la utilització d’espècies autòctones adaptades al clima de cada
zona i que estan dissenyats  a més per a distints usos.

Els socialistes seguirem les següents pautes per al disseny de zones verdes:

80.  Utilitzarem  majoritàriament  espècies  autòctones  adaptades  al  nostre
clima. 

81. Apostarem fermament per la xerojardineria: les espècies de la majoria de
les  zones verdes hauran de tindre  requeriments  baixos en aigua i  ser  de
manteniment fàcil. Pensant en el seu disseny en el nostre clima mediterrani,
per  la  possibilitat  que  es  produïsquen  períodes  de  sequera  prolongats  o
l’arribada de fenòmens meteorològics extrems.

82. Establirem els nostres parcs i jardins urbans com a zones verdes lliures de
químics,  pesticides  i  plaguicides,  que  acaben  incorporant-se  al  cicle  de
l’ecosistema i que són poc recomanables en zones urbanes, l’ús i acumulació
dels quals atempten contra la salut de les persones.

83.  Implantarem i  fomentarem l’existència  d’horts  veïnals  i  urbans,  on  els
veïns poden cultivar de forma col·lectiva o individual  productes del camp,
però sempre en modalitat ecològica, sense plaguicides ni fertilitzants químics,
com a mitjà de fomentar l’economia social i la incorporació de productes locals
en els comerços.
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ECONOMIA PER A L’OCUPACIÓ

CREANT ESPAIS PER A NOVES OPORTUNITATS D’OCUPACIÓ

Durant  estos  anys  de  govern  del  Partit  Popular  i  sobretot  arran  de  la
promulgació  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l’administració local, el mercat de treball, les polítiques actives
d’ocupació, les de desenvolupament local i la pròpia autonomia municipal han
patit  un  verdader  desmantellament.  S’ha  disparat  el  nombre  de  persones
desocupades, en especial el de parats de llarga duració i el d’aquelles que no
reben cap tipus de protecció; i al mateix temps han caigut els recursos públics
per a ocupació i s’han limitat les competències dels municipis, en particular
dels més xicotets.

Els  socialistes  d’Onda  no  ens rendim i  sense tindre  competències,  volem
actuar  en  l’economia  local  amb  decisió  i  de  forma  compromesa  amb
l’ocupació,  principal  problema  dels  ciutadans/es  d’Onda.  Volem  incidir  en
nous nínxols d’ocupació a partir dels recursos propis

BIOMASSA =  més ocupació

84. Introduirem la biomassa com a energia a utilitzar en la calefacció dels
nostres edificis públics. Una empresa de serveis municipals transformara en
pellets la biomassa dels nostres espais forestals,  residus de poda i  neteja
d’horts i jardins. 

85.  Iniciarem  el  cultiu  de  massa  forestal  en  terrenys  municipals  o  horts
abandonats cedits pels seus propietaris per a tal fi.

86. Afavorirem les activitats particulars en este camp d’activitat.

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME = més  ocupació

El desenvolupament d’aquest pla es basarà en la rendibilització econòmica,
dels recursos locals i comarcals, en quatre eixos d’acció:

 Rendibilització de la Cultura del Taulell
 Rendibilització del Patrimoni Històric-Artístic
 Rendibilització del Patrimoni i Recursos Naturals
 Rendibilització de la Cultura, Festes i Tradicions

Cultura del taulell.

La rendibilització del valor material i immaterial que Onda posseïx relatiu a la
Cultura del Taulell, la realitzarem amb accions centrades en:

87. Potenciació del Museu del Taulell com a referent nacional i internacional
del  taulellet,  per  mitjà  d’adquisicions  de  valor  significatiu  i  la  programació
d’exposicions temporals amb la mateixa projecció
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88.  Annexió al  Museu del  Taulell,  del  Complex de la  Campaneta i  de “La
Fabriqueta”, recuperades com a elements etnogràfics visitables i també com a
elements d’indústria en la seua funció primitiva

89.  Oferta  de cursos de ceràmica plana i  de forma,  tradicional  i  moderna
oberts al món, que aprofite els recursos del “Museu del Taulell”.

90.  Potenciarem  el  que  Onda  siga  un  mostrari  viu  i  permanent  de  les
innovacions  tecnològiques  en  la  ceràmica  amb  aplicació  en  urbanisme  i
edificació civil, que atraga visites de professionals del disseny i la construcció

Patrimoni Històric Artístic

91. Per a la rendibilització del Patrimoni Històric-Artístic, promourem accions
centrades en la posada en valor del “Castell de les 300 Torres”, per mitjà de:

 Obres i excavacions per a la  recuperació de les seues estructures
 Introduint el concepte de visites teatralitzades
 Introduint elements de noves tecnologies que reforcen la plàstica del

castell
 Projectant festivals i actes culturals

92. Declararem el Centre Històric zona de rehabilitació integral, possibilitant
als seus veïns l’accés al  nombre més gran d’ajudes econòmiques que les
administracions faciliten.

93. Promocionarem la xarxa de museus local:

 Museu del Taulell
 Museu del Castell (Història local)
 Col·lecció de Paleontologia i Mineralogia
 Col·lecció de Bonsais
 Museu de Ciències Naturals “El Carme”

94. Oferirem una atenció professional als turistes establint un preu per visita
que destinarem a la contractació del personal  necessari.

Patrimoni i Recursos Naturals

95.  Per  a  la  rendibilització  del  Patrimoni  i  dels  Recursos  Naturals,
promourem  accions  centrades  en  suport  a  la  creació  d’una  Xarxa
d’Allotjament Rural  amb encant 

96.  Potenciarem  i  mantindrem  en  òptimes  condicions  d’utilització  i
senyalització, la xarxa de rutes i sendes.

97. Promourem campanyes publicitàries que situen a Onda com a porta del
Parc Natural de la Serra Espadà i del paratge natural de la Vall del Millars

98. Explotarem  la utilització del Pantà del Sitjar com a recurs turístic i d’esport
nàutic.
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99. Establirem el Paratge del Salvador com a espai d’oci i d’acampada 

Rendibilització de la cultura de les Festes i Tradicions

100. Promourem un festival estiuenc amb possibilitats de projecció més enllà
de l’àmbit local, a realitzar en la zona nord d’Onda, que puga ser referent per
a un gran públic i element dinamitzador de l’hostaleria i restauració local. 

101. Posarem en marxa un espai per a la interpretació de la festa, que reforce
la nostra petició al govern valencià de declarar la “Fira d’Onda” com a festa
d'interès autonòmic. 

102. Recolzarem el comerç tradicional,  la restauració i  l’hostaleria, per mitjà
d’accions de màrqueting conveniades dirigides a l’atracció de forans.

SECTORS DE LA DEPENDÈNCIA I LA GERIATRIA = més ocupació

103. Impulsarem la creació d’ocupació en serveis per a l’autonomia personal i
familiar i per a la convivència, per al sector de la dependència i l’atenció als
nostres  majors,  per  mitjà  de  formació  específica  que  s’oferirà  de  forma
continuada i paral·lela mentre hi haja demanda de formació en este sector de
serveis 

SECTORS TRADICIONALS = més ocupació

Agricultura 

104.  Des  de  les  nostres  competències  mantindrem la  xarxa  de  camins
agrícoles i forestals en bon estat.

105.  Ens  comprometem  a  través  del  nostre  candidat  a  la  Generalitat  a
promoure la defensa del sector citrícola valencià a la Unió Europea.

106.  Exigirem  a  la  G.V.  polítiques  en  defensa  de  l’agricultura  valenciana
tradicional i de nova implantació. 

107. Continuarem recolzant l’activitat comercial del projecte Km 0.

108. Crearem una ordenança que regule la situació dels cultius abandonats
de manera que motive el seu manteniment i assegure la seua neteja evitant la
possibilitat de focus d’incendis i refugi d’animals no desitjats.

Indústria 

Des de les nostres competències, actuarem en:

109. Aplicarem bonificacions fiscals en les instal·lacions de noves indústries.
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110.  Realitzarem  campanyes  de  màrqueting  de  forma  focalitzada  que
venguen  les  bondats  dels  nostres  polígons  industrials  a  nivell  nacional  i
internacional

111.  Mantindrem la xarxa viària i  servicis  als  polígons industrials de forma
òptima.

112. Aprovarem una ordenança municipal que inste els propietaris de naus
industrials al seu manteniment i  conservació en bon estat  per a mantindre
l’estètica dels nostres polígons en condicions segures. 

113.  Induirem  a les  administracions comarcals,  provincial  i  autonòmica la
promoció d’una indústria de biomassa que tinga com a matèria primera la
repobla de la “Serra Espadà” i de la Vall del Millars. 

114. Agilitzarem els tràmits burocràtics per a la implantació de noves activitats
industrials i econòmiques.
 
115.  Col·laborem  amb  l’IES  Serra  d’Espadà  i  les  empreses  locals  per  a
impulsar la Formació Professional Dual

Comerç

116. Actuarem perquè el pàrquing de la plaça d’Espanya, oferisca la primera
hora gratis com a element d’atracció de compradors al centre.

117. Recolzarem les iniciatives de les associacions de comerç que demostren
rendibilitat en el sector. 

118.  Oferirem  assessorament  per  a  l’obertura  de  nous  punts  de  venda
potenciant les activitats de l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial.

119. Informarem els comerciants de les subvencions de la Direcció General de
Comerç de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació i de les ajudes de la
Cambra de Comerç de Castelló.

120.  Detectarem  el  grau  d’adequació  del  teixit  comercial  existent  a  la
demanda  actual  i  futura,  per  mitjà  de  la  realització  d’anàlisis  prospectius
d’evolució  sobre diferents  variables i  que detecte  les  carències  comercials
existents a la ciutat per a determinar les oportunitats per al desenvolupament
de l’oferta comercial.

121. Seguirem amb les bonificacions al nou comerç de manera que es facilite
el seu assentament i viabilitat.

122. Crearem un directori físic on estiguen ubicats els diferents comerços i
aplicacions  en  mòbils,  que  siguen  àgils  i  efectives,  i  on  s’obtinga  una
informació  precisa  de  l’establiment,  les  seues  característiques  i  oferta
disponible.
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123. Apostem per revitalitzar el comerç tradicional i a peu de carrer, apostant
per la modernització i professionalització del comerç i el seu caràcter pròxim i
acollidor en detriment de les grans àrees comercials. 

EMPRENEDORS = més ocupació

124. Implementarem per mitjà “d'Onda Emprèn”, recursos tècnics de suport i
acompanyament gratuït a l’acció d’emprendre i ho farem sense contrapartides
que condicione el futur dels seus projectes, per a això s’enfortirà la bondat
dels estudis de viabilitat i en la posada en funcionament, aplicarem:

 Política fiscal de bonificació de taxa i impostos.
 Política d’ajuda a l’accés al lloguer avantatjós de locals.
 Política d’ajuda a l’accés de crèdits en condicions favorables.

125. Posarem en marxa el programa “Coworking Onda”, de manera que les
empreses participants s’allunyen dels alts costos de crear el seu entorn físic i
es formalitzen en un curt espai de temps. 

126. Posarem en marxa el programa “Onda Innova” amb l’objectiu principal
d’oferir  a tots els onders la possibilitat de projectar, experimentar i  avaluar,
experiències  d’ocupació  que  siguen  beneficioses  o  innovadores  en  el  seu
aprofitament municipal 

CREANT OPORTUNITATS PER A L’OCUPACIÓ

Per mitjà de formació

127. Participarem en tots els programes de formació d’altres administracions,
per a això es destinarà la partida econòmica necessària en els pressupostos 

128.  Crearem  xarxes  de  col·laboració  amb  els  centres  de  formació  i  en
particular amb l’IES Serra Espadà, que fomenten una orientació adequada
dels i les estudiants cap a les eixides professionals i passarel·les de transició
de l’escola al lloc de treball que puguen existir al nostre entorn.

129 Oferirem el programa “Onda Inserta”, amb l’objectiu principal d’oferir als
treballadors locals actualment en desocupació, un itinerari de formació cap a
la consecució de competències demandades pels ocupadors de l’entorn.

130.  Complementarem  els  programes  d’altres  administracions  amb  un
programa  municipal  propi  de  formació  que  creï  espais  de  qualificació
professional per als jóvens que hagen abandonat els estudis.

Per mitjà de programes i accions directes d’ocupació

131.  Fomentarem  la  creació  de  bosses  de  contractacions  temporals  de
solidaritat, que permeten a persones desocupades de major edat i de llarga
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duració,  actualitzar  o  reconvertir  les  seues  competències  professionals,
mantindre’s actius en el mercat de treball i accedir a rendes.

132.  Posarem en  marxa  un  “Pla  de  Treball  Social”,  que  substituirà  a  les
prestacions socials del P.P., per mitjà d’alta en la S.S. i un salari d’acord amb
la funció prestada. S’aplicarà en aquelles tasques susceptibles de considerar-
se tasca o acció laboral. 

133. Crearem una empresa municipal de serveis com a instrument bàsic per a
assegurar un percentatge d’ocupació. 

134.  Iniciarem  les  accions  dirigides  a  municipalitzar  els  serveis  i
subministraments que l’ajuntament presta a la ciutadania, assegurant en tots
els casos estalvi i rendiment social.

135. Establirem un pla de Treball Social Protegit per a edats compreses entre
16 i 30 anys que no van completar la seua formació. El jove tindrà relació
laboral  directa  amb  l’administració  o  entitat  contractant  amb  un  contracte
específic de 3 mesos de duració i un sou mensual de 500 €.

136. Posarem en marxa el programa “Llançadores d’Ocupació”, fent especial
insistència en les persones desempleades de llarga duració i majors de 45
anys; de forma i manera que davall la direcció d’un coaching, augmenten la
seua autoestima i vegen reforçades  les seues accions de busca d’ocupació,
per l’experiència comuna i la tutela professional. 

137.  El  programa  “Llançadores”  es  reforçarà  amb  el  programa  estatal
d’ocupació “plus45” que el PSOE desenvoluparà des del govern de la nació.

138. Desenvoluparem un pla específic d’ocupació per a dones. 

139. Crearem la “Brigada Verd Municipal”, amb el màxim de components que
siga operatiu i amb adjudicació de places rotatòries d’1 a 3 mesos que tindrà
funcions de manteniment i neteja de vies públiques dels polígons industrials,
camins agrícoles i forestals, espais naturals, etc. De primera importància serà
la seua col·laboració en un sistema continuat de prevenció d’incendis forestals
i a recol·lectar matèria prima per a la fabricació de pellets.

140. Reactivarem l’Agència de Col·locació municipal com a suport fonamental
de les accions i programes desenvolupats per a l’ocupació dels onders.
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POLÍTIQUES  INTEGRALS  DE  BENESTAR  PER  A LA
CIUTADANIA

CULTURA: OPORTUNITAT I DRET

Per als homes i dones socialistes la cultura és un pilar fonamental de la nostra
societat, indispensable en un Estat de Benestar per al desenvolupament ple
d’una ciutadania democràtica, per a la convivència de les gents i els pobles.
Els municipis són els principals promotors de la cultura i la participació social
en  totes  les  facetes  de  la  vida  quotidiana  on  aflora  la  intel·lectualitat,  la
creativitat, el talent, els valors i la llibertat.

La  cultura  és  també  un  motor  de  desenvolupament  sostenible  i  un  dret
necessari per a la promoció i la cohesió social. Per tant, per als socialistes és
prioritari  que  la  cultura  impregne  tota  la  nostra  tasca  en  el  marc  d’una
redistribució solidària dels recursos, acostant a tots i  totes la producció,  la
promoció i  la difusió de les arts escèniques, musicals,  cinematogràfiques i
literàries, recolzant la creació individual o col·lectiva, l’extensió de la lectura i
el coneixement, en definitiva, la promoció personal i col·lectiva.

Com més cultes, més lliures. En definitiva, els i les socialistes apostem per
unes  ciutats  i  pobles  on  la  cultura  siga  el  referent  d’una  ciutadania
compromesa amb els valors de la llibertat, la tolerància, la cohesió i la justícia
social. Per tot això proposem les mesures següents:

141. Impulsarem el teixit sociocultural local: companyies, empreses culturals,
cooperatives  d’artistes,  associacions  i  entitats  que  dinamitzen  la  vida
comunitària i cultural.

142.  Recuperarem  la  “Fira  del  Llibre”  en  la  seua  concepció  original,
abandonarem la idea de “Setmana Cultural” del P.P., des del convenciment
que l’espai per a la cultura ha d’ocupar tot l’any.

143. Racionalitzarem l’ús dels espais municipals destinats a la cultura.

144. Assumirem l’ús funcional de la Casa Abadia, com a espai complementari
de la Casa de la Cultura, destinant-la per a la realització d’accions formatives
relacionades amb les arts plàstiques.

145. Recolzarem les iniciatives de ràdio i de ràdio-online i la seua utilització en
els àmbits educatius. 

146. Recolzarem amb caràcter preferent totes les iniciatives de l’àmbit cultural
dirigides als escolars.

147. Recuperarem l’agenda cultural i els avisos per sms .

148.  Ens  proposem  l’objectiu  d’alfabetització  informàtica  del  100%  de  la
població i d’introduir elements de participació democràtica utilitzant les noves
tecnologies.
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149.  Aprofundirem en la  utilització  per  part  de  la  ciutadania  dels  recursos
telemàtics municipals ja existents.

150. Fomentarem l’accés a la cultura des d’edats primerenques, d’una forma
integral, incloent-hi les ensenyances artístiques en el temps extraescolar des
de l’àmbit municipal.

151.  Recolzarem qualsevol  iniciativa provinent  del  món educatiu  que tinga
com a objectiu el coneixement i gaudiment del patrimoni històric cultural local.

152. Ajudarem als i les creadors/es facilitant assistència tècnica i ajudes per a
la presentació pública de les seues obres i la connexió amb les institucions i
circuits culturals.

153. Propiciarem la cogestió d’espais per a promoure els programes d’artistes
i companyies que s’implanten i/o residisquen a Onda.

154.  Afavorirem  nous  usos  en  edificis  històrics  que  garantisquen  la  seua
conservació,  conjugant  al  mateix  temps  tipologies,  estructures,  història  i
representativitat.

155.  Desenvoluparem  Plans  d’Alfabetització  Tecnològica  Municipal  per  a
promoure  l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  en  tots  els  àmbits  de
l’activitat econòmica i social de la ciutat, amb especial atenció a les persones
discapacitades  i  als  nostres  majors,  de  manera  que  adquirisquen  els
coneixements  bàsics  per  a  navegar  per  internet  i  per  al  maneig  del
programari més utilitzat.

156. Augmentarem la partida pressupostària per a l’adquisició i renovació del
fons de la biblioteca pública i revitalitzarem els Plans de Foment de la Lectura
al municipi. 

157.  Promourem  iniciatives  per  a  acostar  i  promoure  els  llibres  a  espais
públics com a parcs o espai públics municipals i desenvoluparem el model
d’ús digital del llibre.

158.  Onda,  governada  per  socialistes  tindrà  com a  prioritat  la  protecció  i
preservació del patrimoni immaterial de la seua Cultura del Taulell, així com el
seu aprofitament en activitats que comporte la creació de llocs de treball.

159. Continuarem potenciant la música i el teatre, així com totes les xarxes
que  posen  en  valor  la  participació  social  en  les  disciplines  artístiques
plàstiques o d’una altra categoria o llenguatges artístics.

160. Ampliarem la programació cultural i artística amb criteris de racionalitat,
eficiència i equitat.

161. Rendibilitzarem la pantalla de l’ajuntament per a difondre actes culturals i
festius locals, així com per a oferir cine d’estiu.

24



162. Implantarem mesures perquè els col·lectius amb menor poder adquisitiu,
puguen accedir sense dificultat a les diferents programacions culturals de la
localitat.

EDUCACIÓ

Educació: la base primera per a la igualtat d’oportunitats.

Els  homes  i  dones  socialistes  sabem  que  l’educació  és  clau  per  al
desenvolupament  personal  i  social.  Educa  l’escola  al  mateix  temps  que
l’entorn en què es viu.  Per  això  ens importa  tant  posar  els  mitjans per  a
l’equitat, promovent una educació inclusiva on caben tots i a l’abast de tots;
una educació  tant  per  a  les  persones amb majors  necessitats  i  dificultats
d’aprenentatge com per a les de major capacitat per a aprendre.

Com defenem un sistema educatiu  de qualitat  i  per  a  tots  els  ciutadans i
ciutadanes, al marge del seu poder adquisitiu, volem seguir implicats com ja
vam  fer  en  la  nostra  etapa  anterior  recolzant  la  diversitat,  lluitant  contra
l’absentisme  escolar,  prestant  serveis  educatius  complementaris,  realitzant
activitats  esportives  i  culturals  sense  exclusió,  recolzant  els  plans  de
prevenció  de  l’abandó  o  fracàs  escolar,  fomentant  la  lectura,  facilitant  la
conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

El  principal  objectiu  de  la  nostra  política  serà  assegurar  la  igualtat
d’oportunitats  per  a  tots   els  onders  en període  de  formació  i  per  a  això
recuperar i avançar en les polítiques socialistes per a mantindre en l’estat que
les deixarem i a més a més

163. Introduirem ajudes per mitjà de beques complementàries per a l’alumnat
d’ensenyaments universitaris i de F.P. fins que l’estat recupere la situació de
beques de 2011. 

164. Crearem les BEQUES DE SEGONA OPORTUNITAT, que assegurarà a
TOTS els jóvens onders en desocupació i fora d’itineraris de formació que la
seua immersió en itineraris per a avançar en la seua qualificació professional,
no  tinga  per  a  ells  cap  cost.  Es  consignarà  en  pressupostos  la  quantitat
suficient per a no excloure a ningú.

165. Amb un govern socialista en la Generalitat garantirem la gratuïtat dels
llibres de text durant el període d’escolarització obligatòria i l’educació gratuïta
fins als tres anys.

166.  Invertirem en  programes  per  a  la  conciliació  de  la  vida  laboral  dels
nostres veïns, oferint-los escoles de temps lliure per a cada etapa vacacional.

167. Desenvoluparem el Pla de Suport a famílies monoparentals, junt amb
l’accés al  suport  educatiu i  d'atenció (escoles infantils, menjadors escolars,
transport…).

168. Volem d’acord amb el Consell Escolar Municipal, establir un programa de
suport als centres escolars en matèries de salut, integració i tractament de
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disfuncions i conductes addictives, fins que l’administració autonòmica no ho
incloga en els seus organigrames escolars. 

169. Establirem elements de cooperació amb l’EPA “L’Alardem” i introduirem
programes  relacionats  amb:  valors,  conductes  ètiques  i  conservadores  de
l’espai i del bé comú.

170. Farem estable i acomodat als horaris demandats pels estudiants de la
UJI, el servei d’autobús gratuït.

171. Assegurarem sempre la necessària reserva de sòl que permeta satisfer
la  demanda  efectiva  de  nous  centres  educatius  públics,  així  com  les
corresponents dotacions per a instal·lacions esportives i culturals.

172.  De  forma  prioritària  i  en  col·laboració  amb  l’administració  educativa
autonòmica,  facilitarem i  posarem a la  seua disposició  sòl  per  a  estendre
l’oferta educativa pública de zero a tres anys en el  primer cicle d’educació
infantil.

Creiem  en  el  Projecte  de  Ciutat  Educadora,  amb  la  participació  de  la
comunitat  educativa,  associacions  veïnals,  culturals,  esportives,  sindicats  i
associacions empresarials. Per això:

173.  Recolzarem  els  programes  de  prevenció,  detecció  i  ajuda  contra
l’assetjament escolar, dins i fora de l’àmbit escolar, en col·laboració amb els
centres educatius.

174. Desenvoluparem amb la participació de la comunitat educativa un Pla
Municipal per a l’Èxit Escolar

175.  Fomentarem l’educació  mediambiental  i  el  coneixement  del  patrimoni
natural a través de programes docents i visites i rutes interpretatives als llocs
del terme municipal reconeguts pel seu alt valor natural.

176.  Potenciarem  el  Consell  Escolar  Municipal,  com  a  òrgan  viu  de
representació  i  participació  de  tots  els  estaments  que  constitueixen  la
comunitat escolar.

177. Promourem mitjans per a atendre la demanda del coneixement d’idiomes
de la població.

178. Recolzarem junt amb altres administracions la creació d’escoles infantils
públiques amb l’objectiu d’aconseguir universalitzar l’educació 0-3.

179.  Afavorirem  activitats  integrades  entre  el  centre  escolar,  la  família  i
l’entorn,  fomentant  la  cultura  democràtica,  de  convivència  i  participativa,
cooperant amb la comunitat educativa en l’exercici d’activitats extraescolars i
complementàries que afavorisquen la formació integral de tots els i les joves
en edat escolar, amb garantia d’equitat.

180. Aprofitarem el potencial de les instal·lacions dels nostres centres docents
públics,  especialment  biblioteques,  aules  d’informàtica  i  infraestructures
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esportives, fora de l’horari escolar, en compte de mantindre'ls tancats i sense
utilitzar.

181. Reforçarem les activitats i plans de foment i difusió de la lectura en totes
les edats, promovent també els concursos i tallers literaris.

ESPORT I MUNICIPI

Els homes i dones socialistes apostem per un esport que siga una escola de
vida i de ciutadania oberta a tots. Un espai de trobada i sense barreres. Una
pràctica  divertida  i  saludable,  que afavorisca  el  respecte,  la  diversitat  i  la
convivència de tota la ciutadania.

Com la pràctica esportiva contribueix a la salut i a la qualitat de vida de tots
els ciutadans, l’accés universal és un dret de la ciutadania.

La necessitat de reforçar l’esport de base, l’esport per a tots i totes, sense
exclusions i  sense discriminacions de cap tipus,  ens va guiar en anteriors
etapes  de  govern  i  ara  de  nou  ens  guiarà  perquè  l’esport  millore  els
indicadors  de qualitat  de  vida i  salut  de la  nostra  ciutadania i  contribueixi
igualment en un dels motors de la transició econòmica.

Els  socialistes  prioritzarem  les  actuacions  que  relacionen  l’activitat  físic-
esportiva amb les necessitats de salut, oci, temps lliure i relacions socials dels
nostres ciutadans, portant a terme les propostes següents:

182.  Fomentarem  les  activitats  esportives  que  demanden  els  ciutadans  i
ciutadanes del municipi.

183.  Mantindrem  les  instal·lacions  esportives  amb  criteris  de  qualitat  i
eficiència.

184.  Crearem  amb  la  seua  participació,  un  barem  just  i  equitatiu  per  al
repartiment de les subvencions i ajudes municipals als clubs i associacions
esportives, de manera que es garantisca un repartiment imparcial.

185. Mantindrem i ampliarem les rutes de muntanya i urbanes per a running i
marxa de muntanya.

186. Recolzarem i promourem la pràctica de noves disciplines esportives, com
els escacs, gimnàstica rítmica i artística, etc.

187. Continuarem promocionant esdeveniments esportius que puguen atraure
en número significatiu de visitants, com a element dinamitzador de l’hostaleria
i restauració local. 

188. Desenvoluparem programes d’esport i salut, incloent-hi en les dotacions
dels  espais  esportius  “desfibril·ladors  cardíacs”  i  formant  en  el  seu ús  als
responsables dels mateixos.
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189. Crearem un corredor de vianants a un marge del riu Sonella que unisca
el Tossalet amb Artesa, amb àrees de descans i exercici,  dotades de font,
bancs, aparells d’exercici amb panells indicadors, arbratge d’ombra i pipi-can.

190. Complementarem les instal·lacions esportives amb un espai destinat als
esports de saló: gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, ball esportiu i de saló,
etc.

191. Crearem un accés en l’oest de la ciutat esportiva que facilite l’accés al
“Olímpic” i establisca connexió amb el camp de futbol “La Cossa”.

192. Potenciarem els parcs recreatius, incloent-hi mòduls i elements per a 
l’exercici físic d’ús i gaudiment lliure i espontani.

193. Ampliarem els equipaments multifuncionals i integradors en les zones i
barris que existisca defecte dels mateixos, com és a la zona de Moreria/Plaça
de Montí i adjacents.

194. Eliminarem les barreres arquitectòniques en les instal·lacions esportives.

195. Facilitarem l’accés a la pràctica esportiva en igualtat de condicions a les
persones amb dificultats econòmiques.

196. Donarem nou impuls a l’esport base i a l’esport escolar.

197. Promourem les Escoles de Pares i Mares i persones aficionades per a
fomentar  el  joc  net,  eradicar  la  violència  i  la  intolerància  dels  fenòmens
esportius a tots els nivells.

198. Rendibilitzarem els equipaments esportius escolars, ampliant el seu ús 
per a tota la comunitat veïnal, en horari no lectiu.

ENS IMPORTA LA SALUT DELS NOSTRES VEÏNS

Des del Partit Socialista creiem que és un dret de la ciutadania gaudir d’un lloc
de residència amb una vida sana, que permeta el seu benestar i que potencie
el desenvolupament físic, psíquic i social de les seues gents.

199. Promourem programes de prevenció de conductes de risc per a la salut,
especialment en relació a les drogues i els efectes de l’alcohol i el tabac, amb
especial atenció a la prevenció d’inici en menors, així com programes contra
el sedentarisme, facilitant l’accés de totes les persones a l’esport i l’activitat
física, segons les seues necessitats i peculiaritats.

200.  Prendrem  mesures  per  a  millorar  la  contaminació,  el  deteriorament
ambiental, les comunicacions, les zones verdes, els espais de convivència i
d’oci,  les  zones  esportives,  els  espais  culturals  i  els  llocs  d’esplai  per  a
aconseguir una vida més saludable.

201. Garantirem la disponibilitat d’espais oberts i equipaments, accessibles a
tota la població, per a promoure l’activitat física i la pràctica esportiva, tenint
en compte els temps d’oci i les necessitats de la ciutadania.
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202.  Exigirem  que  el  2º  Centre  de  Salut,  compte  amb  tot  els  serveis
projectats. 

203. Posarem en marxa el  2º  CEAM com a element dotacional  de primer
ordre per als majors que viuen en la zona nord.

204. Posarem en marxa el Pla de Suport a l'atenció: una oferta pública de
personal  de  suport  en  atenció  tant  a  dependents  com a  persones  grans,
malaltes i xiquets i xiquetes (concerts amb empreses, bossa d’ocupació de
personal especialitzat…).

205. Ampliarem i racionalitzarem el llistat de medicines que paga l’ajuntament
que incloga també el llistat exclòs pel govern del P.P.

206. Revisarem les rutes i freqüència de l’autobús urbà per a facilitar l’accés
al 2º Centre de Salut .

CONSUM

Els consumidors i les consumidores, protagonistes a l’àmbit local.

Des d’un govern socialista assumirem el  compromís d’aconseguir  el  major
grau de protecció dels consumidors/es, i un major nivell de participació de les
seues associacions en la vida política municipal, de manera que es respecte
la  sobirania  dels  consumidors,  s’atenguen  els  seus drets  i  garanties,  i  es
dispose de suficients mecanismes de control i seguretat en mans dels poders
públics. 

Però  també  assumim  el  compromís  de  construir  consumidors/es
actius/actives  i  responsables,  conscients  de  les  conseqüències  dels  seus
actes  i  compromesos  amb  la  creació  d’un  entorn  social  i  mediambiental
sostenible.

207.  Crearem  l’Oficina  Municipal  d’Intermediació  Hipotecària  davant  dels
desnonaments,  amb  programes  integrals  municipals  per  a  la  defensa  del
consumidor/a,  l’ajuda  dels  serveis  socials  i  la  disposició  d'habitatge,
fonamentalment.

208.  Millorarem  la  cooperació  amb  les  associacions  de  consumidors/es,
desenvolupant  i  ampliant  el  marc  de  col·laboració  permanent  amb  les
associacions locals.

209.  Establirem programes  de  formació  per  a  consumidors/es  i  tallers  de
consum en  l’àmbit  escolar  per  a  la  formació  de  les  primeres  edats  en  el
consum  responsable,  al  ser  els/les  escolars  el  col·lectiu  més  vulnerable
davant de l’oferta de productes i serveis.

210.  Impulsarem programes  de  formació  per  a  ciutadans  i  ciutadanes  en
matèria de reclamacions, consum responsable, etc.

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
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La prevenció i ajuda serà la prioritat de les nostres polítiques de seguretat per
a preservar la tranquil·litat de tots, als barris, als carrers i a les comunitats de
veïns. Serà el centre del nostre model de policia local.

Els nostres principals eixos d’actuació seran els següents:

Des de la  proximitat  i  el  coneixement  cal  donar  una resposta adequada i
immediata en seguretat. Per a això,

211. Potenciarem la Policia de Barri, com a prevenció, que tots coneguen i
siga referent per als veïns, comerços i empreses.

Lluita contra la violència de gènere i protecció dels col·lectius vulnerables, de
majors, joves i infància:

212.  Potenciarem  la  protecció  permanent  contra  la  violència  de  gènere  i
l’assistència  a  les  víctimes,  oferint  una  atenció  integral  i  interdisciplinària,
garantint una eficaç resposta a les situacions d’emergència, una adequada
tramitació de les denúncies, suport jurídic i psicològic i dispositius de protecció
policial.

213. Impulsarem la protecció integral  de les persones majors,  afrontant de
forma específica els seus problemes de seguretat, coordinant l’actuació dels
Serveis Socials i de la Policia de Barri, prestant una atenció especial a les
persones majors que viuen soles, tractant de prevenir accidents i situacions
de desemparament.

214. Promourem la protecció dels entorns escolars contra la drogoaddicció,
l’alcoholisme,  la  violència,  la  protecció  a  la  xarxa,  l’assetjament  escolar  i
contra la violència de gènere.

215. Prioritzarem per als més jóvens programes preventius i d’oci alternatiu.

216.  Substituirem,  sempre  que  siga  possible,  les  sancions  econòmiques
municipals per activitats socioeducatives i  col·laboracions en benefici  de la
comunitat, per a impulsar l’educació social de menors i jóvens infractors.

217. Impulsarem programes d’educació viària, identificant els punts de risc i
garantint una mobilitat segura.

218.  Destinarem  una  part  de  la  recaptació  per  sancions  de  tràfic  al
desenvolupament de mesures per a la millora de la seguretat viària urbana.

219.  Millorarem  les  infraestructures  viàries  i  la  senyalització  per  a  més
seguretat i millor orientació.

220. Impulsarem els “camins escolars segurs” per a garantir la seguretat dels
desplaçaments de vianants entre centres educatius i domicili.
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221.  Mantindrem  al  dia  el  Pla  Local  de  Protecció  Civil  i  Emergència,  en
coordinació amb la Comunitat Autònoma, Administració de l’Estat i Parcs de
Bombers.

222. Potenciarem el voluntariat i els programes de participació ciutadana en el
Servei de Protecció Civil, ampliant mitjans i dotacions.

223. Potenciarem la participació del servei en campanyes divulgatives, per a
la  prevenció  i  autoprotecció  d’incendis  i  emergències,  especialment  en les
zones rurals.

224. Dotarem a l’àrea Rural de la Policia Local de tots els recursos humans i
materials necessaris per a garantir la seguretat del nostre terme municipal.

LA GARANTIA DELS SERVICIS SOCIALS MUNICIPALS

Per als homes i dones socialistes l’Estat de Benestar és un dret irrenunciable
de  la  ciutadania  i  els  serveis  socials  han  de  respondre  als  principis  de
solidaritat, universalitat, igualtat, proximitat, qualitat i atenció personalitzada.

Des  del  municipi  hem  de  col·laborar  en  l’avaluació  de  la  situació  de
dependència,  reforçant  l’atenció  social,  assessorant  en  la  tramitació  de  la
sol·licitud de les prestacions i ajudant a l’adaptació dels habitatges on visquen
persones en situació de dependència i amb escassos recursos.

Per això, a pesar del retrocés patit per la nova Llei del Govern Local del Partit
Popular  i  fins  que  puguem derogar-la,  els  compromisos  que  adquirim els
socialistes, a nivell municipal, en defensa de la política social i dels drets de la
ciutadania són:

Volem assentar  les  bases per  al  benestar  de les  persones,  fent  possibles
l’autonomia i la llibertat personal, unes relacions afectives satisfactòries i la
integració social, com a valors bàsics que es desenvolupen al llarg de tota la
vida i que el pas del temps no té perquè limitar-los, sinó refermar-los i millorar-
los.

Per això, els socialistes proposem les actuacions següents:

225.  Millorarem  la  prestació  dels  serveis  socials  públics  per  mitjà  de
l’avaluació contínua i de qualitat. 

226.  Plantejarem  un  servei  d’Atenció  a  les  Famílies  adoptant  mesures
d’informació, orientació i assessorament de primer nivell social i jurídic oferit
pels/les Treballadors/es Socials.

227. Serveis polivalents per a ajudar en les tasques domèstiques, personals i
socials a les persones que, per la seua especial necessitat,  requerisquen una
atenció al seu domicili.

228. Cobertura de les necessitats bàsiques i ajuda en la prestació de suports
tècnics (llits articulats, caminadors,…).
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229. Programes de formació de l’educació per a la salut referit a atenció de
majors i que s’han de dirigir específicament tant a les persones majors com
als seus familiars i professionals encarregats de la seua atenció. Tot això ha
de  contribuir  al  desenvolupament  programes  integrals  que  permeten
l’envelliment digne a casa.

230. Programa Integral Municipal de la Discapacitat: dissenyarem i aplicarem
un Pla d’accessibilitat universal a espais públics, al transport, als habitatges, a
l’ocupació, a les noves tecnologies de la informació, etc.

231. Promourem un programa dirigit  als adolescents amb dificultats socials
amb els següents objectius:

- Tallers de formació prelaboral i transició a la vida adulta.
- Tallers  d’adquisició  d’hàbits  positius  en  les  relacions  socials  i  oci

saludable.
- Prevenció del consum de tabac, alcohol, cannabis i altres substancies.
- Tallers  d’activitats  socioeducatives  en  substitució  de  sancions

econòmiques per consum d’alcohol en la via pública.

AJUDES A LES FAMÍLIES

Des del nostre govern socialista farem un esforç en la prevenció de l’exclusió
social,  per  mitjà  de  Plans  Transversals  d’Inclusió  Social  i  impulsarem  els
serveis  complementaris  d’activitats  extraescolars:  esportives,  culturals,  etc.,
orientades a eliminar els desavantatges dels menors que visquen en famílies
amb menys recursos.

232. Continuarem amb el nostre programa de xec llibre escolar, facilitant la
seua adquisició a les famílies, especialment a les menys benestants.

233. Ampliarem les dotacions de beques escolars per a material i llibres de
text, en funció de la renda familiar.

234. Elaborarem un pla d’alimentació infantil  perquè cap xiquet passe fam,
potenciant les ajudes per a menjadors escolars, incloent-hi els mesos d’estiu,
tant en el si familiar com amb obertures de centres. 

235. Obrirem els centres docents públics per a les famílies que ho necessiten
tant al matí com a la vesprada: conciliació real.

ELS NOSTRES MAJORS

Les persones majors han de tindre els mateixos drets i  obligacions que la
resta  de  ciutadans  per  a  participar  en  tots  els  àmbits  de  la  societat  en
condicions  d’igualtat.  L’autonomia  personal  és  un  factor  essencial  de  la
dignitat de la persona. Per això:

236.  Cobertura  de  Teleassistència  per  a  persones  no  dependents  que  es
troben en situació de soledat, aïllament i falta d’autonomia.
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237. Projectes de Respir de cap de setmana per a famílies amb majors.

238. Ampliarem i millorarem els serveis assistencials de proximitat: centres de
dia, ajuda a domicili, teleassistència, servicis de menjar a domicili, etc., amb
l’objectiu  de facilitar  la  permanència de les persones majors al  seu entorn
natural, amb les degudes garanties de dignitat i autonomia.

239. Posarem en marxa el 2º CEAM, que cobrisca les necessitats de la zona
nord  de  la  població,  amb  la  qual  cosa  disposarem  de  2  Centres  de
convivència  per  a  l’oci,  la  participació  ciutadana  i  prestació  de  serveis
relacionats amb salut, l’exercici físic i formació en noves tecnologies.

240. Promourem projectes de Bancs del Temps i de Bancs Solidaris, per a
poder compartir i afavorir els valors de cooperació i solidaritat en la societat en
el seu conjunt.

POLÍTIQUES PER A LA JOVENTUT AMB LA JOVENTUT

Necessitem joves crítics i participatius, col·laboradors i solidaris, amb igualtat
d’oportunitats.  Per  això el  nostre ajuntament socialista,  a través del  Casal
Jove, s’ocuparà de fer possible el necessari desenvolupament polític, social,
educatiu, laboral i cultural de la població jove.

241.  Posarem  en  marxa  plans  municipals  de  formació  i  ocupació  per  a
l’emprenedoria juvenil,  així com edificis i  locals municipals perquè els nous
emprenedors puguen posar en marxa els seus projectes.

242. Reforçarem els programes d’educació per a majors de 16 anys, creant
els programes que es demanden, per a l’obtenció dels títols bàsics

243.  Activarem  en  col·laboració  amb  l’administració   autonòmica  Escoles
Taller  i  Tallers  d’Ocupació  per  a  la  inserció  i  qualificació  professional  dels
nostres joves.
 
244. Millorarem la intermediació i inserció per a encaixar els perfils de busca
d’ocupació  amb  les  demandes  reals  que  es  necessiten  a  cada  ciutat,
recolzant als emprenedors.

245.  Recolzarem  la  creació  d’empreses  per  persones  jóvens  facilitant
formació, assessorament i orientació.

246.  Impulsarem  polítiques  d'habitatge,  en  especial  el  foment  de  lloguer,
facilitant l’emancipació, així mateix crearem el servei de Bossa d'Habitatge en
Lloguer per a joves.

247.  Posarem a  disposició  dels  joves  una  assessoria  de  salut,  sexualitat,
alimentació, etc. 

248.  Inclourem a més tallers  d’hàbits  saludables  i  d’higiene i  de   Primers
auxilis.
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249. Donada la  importància del  desenvolupament de capacitats creatives i
artístiques, donarem accés als cursos d’arts plàstiques, als joves a partir dels
12 anys.

250. Dinamitzarem el “Casal Jove” com referent de l’oci dels joves fins a 18
anys,  apostant  clarament  per  les  activitats  lúdiques  i/o  creatives,  sense
renunciar a l’element educatiu en valors relacionals i de grup.

251. Apostarem per implantar una escola d’escacs de forma complementària,
una  vegada  acceptada  la  disciplina  com  a  matèria  curricular  optativa  de
l’ESO.

252. Oferirem activitats complementàries a instituts i col·legis, a demanda del
centre i de l’alumnat.

253. Mantindrem i augmentarem les zones wifi per a garantir un accés gratuït
a les TIC al major nombre d’habitants possible.

IGUALTAT DE TRACTE I DIVERSITAT

254. Recuperarem i ampliarem el Pla d’Igualtat municipal aprovat en l’anterior
legislatura. 

255. Sol·licitarem a la Conselleria de Benestar Social un centre d’INFODONA,
per a prestar serveis d’atenció i informació personalitzada a les dones, entitats
i empreses, orientant-les en condicions d’igualtat.  

256.  Condicionarem  la  firma  de  contractes  amb  l’administració  local  al
desenvolupament d’un pla d’igualtat en les empreses a contractar.

257.- Tornarem a reprendre el projecte ISONOMIA, que es du a terme des de
la UJI, d’assessorament en temes d’igualtat.

258. Recuperarem el “Març de la Dóna”, que el govern del PP ha eliminat.

259. Impulsarem la formació i informació de la Policia Local en les polítiques
d’igualtat de tracte i no discriminació a fi de garantir una adequada actuació
davant d’actes de discriminació i/o violència per raó de sexe, origen racial o
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual i identitat de
gènere.

260. Desenvoluparem a l’àmbit local la Llei 27/2007 que reconeix i regula les
llengües  de  signes  i  els  mitjans  de  suport  a  la  comunicació  oral  a  fi
d’aconseguir  la  plena  inclusió  de  les  persones  sordes,  amb  discapacitat
auditiva i sordocegues en tots els àmbits de la vida en societat.
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