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Programa electoral
2015-2019 Index

1. Catarroja, ciutat del bé comú. Un poble per a les per-
sones

2. Compromís amb la participació i la transparència

2.1.- Participació.
2.2.-Transparència.
2.3.- Regeneració democràtica
2.4.- Les tecnologies de la informació al servei de la 
societat

3. Compromís amb les persones. Catarroja, poble de 
benestar.

3.1.- Igualtat
3.2.- Educació
3.3.- Joventut i infància
3.4.- Promoció del valencià
3.5.- Cultura 
3.6.- Festes i oci
3.7.- Esports
3.8.- Sanitat i salut pública
3.9.- Benestar social
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Programa electoral
2015-2019 Index

4. Compromís amb les oportunitats. Un impuls econò-
mic per a Catarroja.

4.1.- Ocupació
4.2.- Comerç
4.3.- Mercat
4.4.- Indústria
4.5.- Hisenda
4.6.- Turisme

5. Compromís amb el territori. Catarroja sostenible.

5.1.- Centre urbà
5.2.- Habitatge
5.3.- Port i Marjal
5.4.- Horta i Agricultura
5.5.- Mobilitat
5.6.- Sostenibilitat i medi ambient
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Catarroja
Ciutat del bé comú Un poble

per a les persones
Ens presentem a les eleccions municipals amb 
un programa electoral sòlid, fruit del treball col-
lectiu de moltes persones durant molts mesos, 
que han aportat les seues idees i suggeriments 
en moltes i molt variades matèries, en contacte 
amb el veïnat i amb els col·lectius socials i amb 
experts en les diferents matèries que, entre tots, 
han contribuït a fer realitat este seguit de pro-
postes.
 
Rescatar persones serà l’objectiu del Govern de 
Compromís a Catarroja, amb transparència i la 
participació de tots els veïns i veïnes que habiten 
el nostre poble. Canviar el paradigma de treball 
dintre de la política municipal requereix una 
obertura a la ciutadania necessària i el foment 
de la participació.
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Catarroja
Ciutat del bé comú Un poble

per a les persones
Els valors de l’Economia del Bé Comú es fona-
menten en allò que Compromís sempre ha defen-
sat: la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la 
cohesió social, una major democràcia i el foment 
d’allò local. Estos valors universals, s’ han de 
poder traduir en objectius i accions polítiques 
mesurables, que ens permeten valorar el nivell 
de qualitat de vida digna i benestar a les nostres 
ciutats per tal de fomentar una major convivèn-
cia i millor bon viure.

Tot seguit hi trobareu 241 propostes que es fo-
namenten en eixos valors. Propostes per a un 
nou model de poble i de relacions que portarem a 
terme en el nostre Govern.
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Compromís
amb la participació 
i la transparència

Participació

1. Crearem la Regidoria de Participació, amb caràc-
ter transversal i que garantisca el contacte directe amb 
el veïnat en la presa de decisions públiques.

2.	 Constituirem	el	Consell	Ciutadà,	per	a	definir	l’es-
tratègia de ciutat i els pressupostos participatius perquè 
siga el poble qui prioritze les inversions.

3. Impulsarem els organismes consultius existents 
(Consell del Port, Consell Agrari) i crearem de nous com el 
Consell de la Joventut.

4. Implementarem un sistema de consulta ciutadana 
i vinculant per a aquelles decisions que afecten els bar-
ris.
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Transparència

5. Posarem a disposició pública i lliure totes les da-
des de l’administració local.

6. Crearem un portal de la transparència que inclou-
rà les retribucions i el patrimoni dels regidors, la compo-
sició del òrgans de govern, l’inventari municipal d’immo-
bles i els elements de valor històric i artístic.

7. Farem públics i accessibles tots els contractes 
i convenis existents, relació de factures, les empreses 
proveïdores municipals i els adjudicataris de contractes 
públics, especialment els d’obres.
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Compromís
amb la participació 
i la transparència

Regeneració
democràtica
8. Els	òrgans	de	govern	reflectiran	la	pluralitat	políti-
ca municipal.

9. S’atorgaran al plenari totes les competències d’Al-
caldia i de la Junta de Govern susceptibles de ser trans-
ferides per evitar en la mesura del que siga possible les 
decisions unilaterals.

10. Les Juntes de Govern, que costen 800 euros al 
poble, passaran a ser quinzenals.

11. Modificarem	els	reglaments	municipals	per	ga-
rantir que tots els veïns i veïnes puguen introduir punts i 
presentar mocions en l’ordre del dia del plenari.

12. Afavorirem la intervenció del veïnat en els plena-
ris sobre qualsevol tema local, eliminant les restriccions 
que els últims governs han introduït en els reglaments de 
funcionament.

13. No contractarem amb empreses que hagen estat 
implicades en casos de corrupció i així estiga declarat per 
sentència ferma.

14. Els partits hauran de fer públic al portal de la 
transparència en què han gastat les assignacions econò-
miques que reben de l’Ajuntament.
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Compromís
amb la participació 
i la transparència

Les tecnologies de la informació
al servei de la societat
15. Implantació del servei d’accés a Internet econòmic 
de la Diputació de València.

16. Creació d’una televisió local per Internet.

17. Augment de les zones WIFI a la majoria de zones 
del poble.

18.	 Definirem	nous	models	de	relació	ciutadania-ad-
ministració, de manera que gran part dels serveis pres-
tats per les corporacions locals, tràmits administratius, 
cobrament de taxes i impostos, utilització i reserva de 
serveis públics, puguen realitzar-se utilitzant noves tec-
nologies. 

19. Creació de l’espai “T’ajude” per facilitar l’accés a 
tràmits burocràtics de les persones que no tinguen mit-
jans.

20.	 Impulsar	la	creació	de	l’Oficina	per	a	la	Societat	de	
la Informació Local, amb l’objectiu de desenvolupar les 
polítiques necessàries en matèria de formació, infraes-
tructures i recerca, així com per dinamitzar i incentivar la 
implicació de tots els agents socials en la creació i man-
teniment de xarxes ciutadanes municipals.
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Compromís
amb la participació 
i la transparència

21. Incorporarem els instruments necessaris a l’admi-
nistració local amb l’objectiu de modernitzar les dotaci-
ons, tant tècniques com d’infraestructures, i així garantir 
l’accés	fluid	a	les	xarxes	d’informació	de	tots	els	departa-
ments que la integren.

22. Promourem la celebració d’acords amb els centres 
universitaris per a la realització de pràctiques als ajunta-
ments pels estudiants de tecnologies de la informació.

23. Promoure la participació ciutadana mitjançant les 
noves tecnologies.

24. Creació d’una APP de Catarroja que informe la ciu-
tadania en temps real.

25. Potenciarem l’ús de les xarxes socials per a que el 
veïnat puga comunicar amb l’Ajuntament qualsevol inci-
dència pel que fa a neteja, mobiliari urbà, etc.

Les tecnologies de la informació
al servei de la societat
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Compromís
amb les persones Igualtat

26. Crearem instruments de participació, col·labora-
ció i cooperació entre administracions públiques, orga-
nitzacions socials, agents econòmics i socials, grups de 
dones, agrupacions de persones aturades i persones 
professionals dels diferents àmbits de Catarroja.

27. Polítiques d’igualtat efectives: Fomentar cursos 
per afavorir la inserció laboral de les dones, tallers sobre 
igualtat, campanyes de llenguatge no sexista, així com 
l’elaboració dels pressupostos amb perspectiva de gène-
re.

28. Conèixer la realitat local respecte de la violència 
masclista, per detectar allà on cal actuar i on cal previn-
dre. Així com Introduir entre les prioritats municipals la 
protecció i assistència a les dones que pateixen violència 
de gènere.

29.	 Dissenyar	un	pla	d’acció	específic	per	a	la	pre-
venció i eradicació de la violència de gènere en l’adoles-
cència, que ha de ser convenientment dotat als pressu-
postos municipals, amb polítiques concretes de salut 
reproductiva i d’educació afectiu-sexual.
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Compromís
amb les persones Igualtat

30. Promourem la igualtat des del llenguatge fent 
polítiques per a la difusió i normalització d’un ús del 
llenguatge no discriminatori, així com un tractament no 
sexista de la informació i un ús inclusiu del llenguatge a 
tots els àmbits públics.

31. Elaborar un pla municipal de formació del funcio-
nariat, treballadors i treballadores municipals per tal que 
siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les 
polítiques de gènere.

32. Tenir en compte les estratègies de prevenció 
contra la violència de gènere com a criteri transversal en 
qualsevol activitat municipal.

33. Creació d’una regidoria d’interculturalitat, que 
assumisca les responsabilitats d’atenció social a la po-
blació immigrant emmarcada en els centres de serveis 
socials, amb tasques d’acollida, informació, orientació de 
drets, recursos i prestacions socials. 
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Compromís
amb les persones Igualtat

34. Creació	de	la	figura	de	Mediació	Intercultural,	amb	
uns	objectius	clars	d’apropar	les	parts	en	conflicte,	o	
amb	dificultats	de	comunicació,	que	permeta	crear	les	
condicions col·lectives per a afavorir la participació i la 
influència	recíproca	entre	els	nouvinguts	i	els	autòctons.

35. Elaboració d’un pla d’acollida municipal àgil i amb 
el qual s’eviten gestions innecessàries quan arriba un 
nouvingut.

36. Creació de tallers d’adaptació escolar, on accedi-
ran l’alumnat amb necessitat d’adaptació.  Organització 
periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana i 
formació dels polítics i treballadors municipals sobre 
els aspectes relacionats amb la immigració, perquè es 
considera que esta població, que atén directament les 
persones migrants, és una peça fonamental cara a la 
producció de canvis d’actituds.

37. La defensa i la garantia dels drets humans fona-
mentals, la igualtat de tracte, la no discriminació, la lluita 
contra el racisme i la xenofòbia, la solidaritat i la toleràn-
cia, la inclusió social, l’adaptació, la reinserció i la reha-
bilitació han de ser transversals a totes les polítiques 
socials que desenvolupe el nostre Ajuntament.
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Compromís
amb les persones Educació

38. Facilitarem l’escolarització de les xiquetes i xi-
quets de 0 a 3 anys mitjançant un sistema d’ajudes 
municipals i impulsarem que l’administració eductiva es 
plantege la creació d’una xarxa pública de primer cicle 
escoles infantils.

39. Donarem suport a les famílies més necessitades 
per garantir l’escolarització plena.

40. Elaborarem un Pla de recursos per als centres es-
colars	de	Catarroja	amb	la	finalitat	de	garantir	l’atenció	a	
l’alumnat que tinga necessitats educatives especials.

41. Potenciarem les ajudes per a les escoles de músi-
ca de les bandes.

42. Reforçarem l’Escola Pública d’Adults de Catarro-
ja (EPA) amb la impartició de més cursos i l’augment de 
professorat. Col·laborarem  amb l’associació d’alumnes 
de l’EPA.

43.	 Intensificarem	les	revisions	de	seguretat	en	totes	
les escoles del poble i millorarem el manteniment mitjan-
çant l’empresa pública municipal ESERCA.

44. Exigirem al govern valencià millores en les instal-
lacions de tots els centres educatius de Catarroja.
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Compromís
amb les persones Educació

45. Exigirem al govern valencià la construcció d’un nou 
centre d’educació infantil i primària (CEIP número 6), així 
com la construcció d’un nou institut d’educació secundà-
ria ( IES número 2).

46. Impulsarem programes municipals de suport a la 
cultura i les tradicions locals (itineraris didàctics i cul-
turals pels nostres carrers, l’Ajuntament, la marjal, el 
mercat, l’horta, etc).

47. Impulsarem la Universitat dels Majors en col·labo-
ració amb la Universitat de La Florida, així com la Univer-
sitat Popular.

48.	 Posarem	en	marxa	programes	específics	munici-
pals per a evitar l’existència d’assetjaments, violència de 
gènere o discriminació per l’orientació sexual entre els 
escolars de Catarroja, per combatre les desigualtats so-
cials i de gènere, amb l’objectiu de corregir estereotipus 
i eliminar les orientacions sexistes, amb polítiques de 
promoció de la igualtat, la diversitat de gènere, d’origen i 
social.

49. Potenciarem  les Ampes i la interampa. Impulsa-
rem l’escola municipal de pares i mares.
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Compromís
amb les persones Educació

50. Crearem i dissenyarem rutes escolars que ga-
rantisquen la seguretat dels i les menors i les persones 
acompanyants.

51. Garantir el transport escolar per a l’alumnat que 
ho necessite.

52. Treballarem amb el Conservatori per a fer arribar a 
l’administració eductiva els seus suggeriments.

53. Impulsarem el Consell Escolar infantil municipal.

54. Potenciarem el nostre poble com a subseu de 
l’Escola	Oficial	d’Idiomes	de	València	i	referent	comarcal	
de la formació d’idiomes. Exigirem la impartició de cursos 
d’Anglès, Alemany, francès, etc., amb el major nombre de 
nivells possible. 

55. Reconeixerem l’esforç dels i les estudiants amb 
beques de formació, ajudes al transport i un programa 
municipal d’intercanvi (ERASMUS) dels i les escolars de 
Catarroja amb els de les ciutats agermanades (Vara, a 
Suècia i Moggio, a Itàlia).
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Compromís
amb les persones Joventut

56. Impulsarem tot tipus d’activitats juvenils i reacti-
varem el Centre d’informació juvenil.

57. Crearem el programa “Ciutadà de ple dret” per 
celebrar la majoria d’edat dels i les joves que compleixen 
18 anys.

58. Posarem en marxa  el  Consell Local de la Joventut 
per portar a terme polítiques proactives.

59. Crearem un centre jove on la joventut de Catarroja 
puga reunir-se, associar-se i fer activitats diverses, aple-
gant totes les associacions que ho sol·liciten.

60. Promourem l’accés als programes Erasmus + i 
aules per a l’estudi les 24 hores durant el període d’exà-
mens.

19
—
57



que
 tu

vol
s

la Catarroja que tu volsCatarroja

Compromís
amb les persones Joventut

61. Crearem	l’oficina	d’orientació	afectiu-sexual	per	a	
joves per previndre l’assetjament i el maltractament de 
forma precoç, amb polítiques de prevenció de malalties 
de transmissió sexual i de l’embaràs no desitjat.

62.	 Crearem	la	figura	de	l’orientador/a	professional	
per a aconsellar els i les estudiants del poble.

63. Servei de bus “mussol” que connecte amb València 
les nits del cap de setmana.

64. Crearem l’Espai jove dins de la xarxa de museus i 
sales d’exposicions del poble per garantir un espai on la 
joventut de Catarroja puga mostrar el seu talent artístic. 

65. Redactarem un estudi de les necessitats de la jo-
ventut, a partir de reunions amb joves que estudien ESO, 
Batxillerat i Universitat.
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Compromís
amb les persones Infància

66. Implantació del programa “La ciutat de les xique-
tes i xiquets” on l’Ajuntament es compromet a demanar 
assessorament als xiquets i xiquets abans de dissenyar 
els nous parcs de la ciutat.

67. Adaptarem totes les zones de jocs per a xiquets i 
xiquetes amb discapacitats. Millorarem la il·luminació, la 
seguretat i el manteniment de tots els parcs de Catarroja.

68. Realitzarem tallers didàctics i d’oci.
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Compromís
amb les persones Promoció

del valencià
69.	 Posarem	en	marxa	l’Oficina	de	Promoció	del	Va-
lencià. Cobrirem la plaça vacant i realitzarem campanyes 
de promoció de la nostra llengua en diversos àmbits del 
poble, com empreses, comerços, escoles...

70. Impartició a Catarroja de cursos de formació de 
tots	els	nivells	de	la	Junta	Qualificadora	de	Coneixement	
del Valencià. 

71. Fomentarem el voluntariat lingüístic i la impartició 
de cursos en valencià per a persones nouvingudes. 

72. Proposarem a Catarroja com a seu per als exà-
mens	de	la	Junta	Qualificadora	de	Coneixements	de	
Valencià.

73. Impulsarem a Catarroja la campanya cinema en 
valencià organitzada per Escola Valenciana.

74. Donarem suport als nostres centres en els Troba-
des d’Escoles en Valencià que es celebren a l’Horta.
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Compromís
amb les persones Cultura

75. Impulsarem la marca “Catarroja, ciutat de la Cul-
tura” per posar en valor els i les nostres artistes i la gran 
quantitat de persones dedicades a l’escriptura, pintura, 
escultura i música del nostre poble.

76. Millorarem les actuals instal·lacions de la Casa de 
la	Cultura	amb	la	finalitat	de	donar-li	un	millor	ús;	expo-
sicions continuades, representacions de teatre, cinema, 
curtmetratges, monòlegs, etc. Obrirem este espai cultu-
ral durant el cap de setmana.

77. Posarem en marxa l’Escola Municipal de Teatre i 
potenciarem el teatre amateur.

78. Implantarem el programa de “cinema a l’estiu” per 
gaudir del seté art durant les nits caloroses catarrogines.

79. Elaborarem una xarxa de museus municipal per 
posar en valor artistes locals i museus com el d’Antònia 
Mir o el d’Alfonso. Creació de l’Avinguda de la Cultura: 
dinamització dels espais i coordinació amb la Universitat 
Florida	i	el	TAC	per	configurar	l’artèria	de	la	cultura	i	el	
coneixement de Catarroja.
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Compromís
amb les persones Cultura

80. Posarem en marxa exposicions i art al carrer.

81. Recuperarem espais infrautilitzats actualment 
en el Palau de Vivanco, la casa de la Cultura i el TAC. 
Reivindicarem la gestió i explotació del museu etnològic 
de l’Escola de Capatassos Agrícola per posar en valor el 
nostre patrimoni ecològic i mediambiental.

82. Catalogarem i inventariarem les obres d’art que es 
troben a les dependències municipals.

83. Netejarem, catalogarem i posarem en valor les 
peces arqueològiques de la Vil·la romana de Catarroja. 
Reclamarem al museu de prehistòria de València el nos-
tre patrimoni i posarem en marxa un centre històric-ar-
queològic municipal.

84. Reivindicarem al govern de l’estat espanyol i al go-
vern valencià subvencions per posar en marxa el projecte 
del parc arqueològic de la Vil·la romana de Catarroja
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Compromís
amb les persones Cultura

85. Impulsarem la iniciativa ‘apadrina un monument’ 
amb	la	finalitat	de	buscar	finançament	privat	per	recu-
perar patrimoni històric i arquitectònic del poble com ara 
alqueries, motors, barana del pont del barranc de Xiva, 
motor de la República, etc.

86.	 Elaboració	d’una	guia	municipal	amb	els	edificis	i	
les façanes protegides.

87. Crearem un espai d’Art exclusiu per als i les artis-
tes amateurs locals.

88.	 Impulsarem	i	dignificarem	els	premis	literaris		Vila	
de Catarroja de narrativa, narrativa juvenil, poesia i pin-
tura. Crearem un premi d’escultura paisatgística i dota-
rem amb beques les investigacions de temàtica local.

89.	 Crearem	un	premi	literari	de	narrativa	breu/	mi-
crorrelats  per a la comunitat escolar de Catarroja.

90.	 Impulsarem	i	dignificarem	els	premis	literaris	
“Conta’m dona”.
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Compromís
amb les persones Cultura

91. Continuarem impulsant el Certamen de bandes de 
Catarroja i el “Sifasol per la nit”.

92. Donarem un suport continuat a les nostres bandes 
de música.

93. Posarem en valor i documentarem per a la història 
del poble tot allò que fa referència a la banda de l’Empas-
tre i que forme part de l’arxiu històric de Catarroja.

94. Finançarem i posarem en marxa la conservació i 
digitalització de l’arxiu municipal. Posarem en marxa una 
campanya municipal amb la col·laboració ciutadana per 
augmentar i millorar el nostre patrimoni històric i docu-
mental	amb	fotografies	de	carrers,	de	monuments,	de	
paisatges de l’horta, de la marjal, etc.

95. Junt als tècnics municipals de la biblioteca, impul-
sarem programes de lectura, i juntament amb els co-
merços del poble que s’hi afegisquen habilitarem punts 
d’intercanvi gratuït de llibres per fomentar la lectura.
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i oci
96. Recuperarem i potenciarem les festes de barri, 
sempre que siga possible.

97. Crearem un organisme de gestió de festes locals 
on s’integre tot el món de la festa i que es convertisca en 
l’autèntic fòrum on es marquen les línies a seguir.

98. Impulsarem unes festes participatives, amb la ins-
tal·lació de casetes per part de persones i associacions 
del poble.

99. Festes diverses i alternatives d’oci, amb activitats 
per a totes les edats, però especialment per a la joventut 
que es troben amb molt poca oferta.

100. Promourem la implicació de la joventut catarrogi-
na i la seua participació en les festes del poble.

101. Donarem suport a les associacions festeres arre-
lades	al	nostre	poble;	falles,	moros	i	cristians,	etc.

102. Treballarem per la conciliació de les festes i del 
descans del veïnat.
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103. Treballarem per garantir l’accessibilitat per perso-
nes amb discapacitat en matèria d’esportiva.

104. Fomentarem les escoles esportives municipals i 
impulsarem una major participació i interacció entre els 
clubs esportius de la ciutat i l’ajuntament.

105. Elaborarem un Pla d’Infraestructures Esportives 
Municipals per mantindre i millorar les instal·lacions 
actuals, escoltant les prioritats i necessitats reals dels i 
les esportistes de Catarroja en cada moment. Volem una 
participació activa dels esportistes del poble.

106. Crearem rutes segures  per a la pràctica del run-
ning  i del passeig amb convivència amb el paisatge de 
l’Horta i del Parc Natural de l’Albufera.

107. Millorarem la connexió entre el Poliesportiu mu-
nicipal i el Pavelló cobert, per tal de facilitar el seu ús 
complementari. Crear una autèntica “ciutat de l’esport” 
amb tots els serveis.
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108. Escoles esportives: renegociarem la seua vincula-
ció amb l’empresa concessionària i realitzarem un segui-
ment exhaustiu i rigorós del manteniment de les instal-
lacions actuals.

109.	 Impulsarem	l’esport	tradicional	valencià;	la	pilota	
valenciana amb exhibicions.

110. Impulsarem i posarem en valor els concursos de  
Vela llatina, així com els concursos de perxa en col·la-
boració amb la comunitat de pescadors i les associaci-
ons de vela llatina del poble. Promoció exterior d’estos 
esports sota la marca turística “Catarroja descoberta” i 
“Catarroja, bressol de l’allipebre”.

29
—
57



que
 tu

vol
s

la Catarroja que tu volsCatarroja

Compromís
amb les persones Sanitat i

salut pública
111. Treballarem per convertir l’actual centre de salut 
en un Centre de Salut Integral que incloga totes les espe-
cialitats i àrees de la salut. 

112. Negociarem amb les farmàcies de Catarroja per 
recuperar la farmàcia oberta 24 hores.

113. Estudiarem la viabilitat d’un consultori auxiliar a 
Les Barraques.

114. Confecció d’ordenances municipals per a evitar els 
riscos per a la salut i d’higiene pública.

115. Confecció i publicitat d’un pla municipal per a situ-
acions d’emergència.

116. Plans de salut i divulgació d’hàbits saludables.

117. Promoció de plans d’orientació sexual i de salut 
reproductiva de les dones que incloguen aspectes psico-
socials.    
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Compromís
amb les persones Sanitat i

salut pública
118. Normativa per a garantir una òptima qualitat de 
l’aire.

119. Realitzarem un programa de prevenció de malalti-
es de transmissió sexual i de la drogoadicció.

120.  Crearem nous espais al poble destinats a les mas-
cotes i augmentarem alguns dels existents.
 
121. Crearem un centre d’acollida municipal per diposi-
tar	les	mascotes	abandonades	en	la	via	pública	fins	que	
es localitze la persona propietària o siga recollida per la 
protectora que col·labore amb l’Ajuntament. 

122. Impulsarem i actualitzarem el cens de mascotes i 
realitzarem	campanyes	específiques	d’informació	i	for-
mació a tots els centres escolars de Catarroja.
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social
123. Realització d’un estudi de les necessitats socials 
del	poble	i	les	específiques	de	cada	barri.	fent	un	inven-
tari dels recursos socials disponibles per obtindre el 
màxim rendiment i evitar duplicitats.

124.	 Bonificacions	de	l’IBI	en	famílies	amb	tots	els	
membres aturats o de rendes baixes.  Garantir els serveis 
bàsics d’aigua, llum, calefacció  i menjar a totes les famí-
lies.

125.	 Reclamar	a	la	Generalitat	Valenciana	un	finan-
çament just i un augment dels recursos  destinats als 
Serveis Socials Municipals per a poder garantir unes 
prestacions socials bàsiques i la convenient dotació de 
personal.

126. Realitzar una campanya informativa sobre els Ser-
vicis Socials de l’Ajuntament i la seua tasca.
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social
127. Millora i impulsar els serveis socials generals, a 
través d’un major desenvolupament i implantació de les 
prestacions bàsiques dels programes i d’una major dota-
ció als equips socials de base.

128.	 Detecció	i/o	ampliació	de	recursos	ja	existents	di-
rigits a la tercera edat per a aconseguir  una major cober-
tura: servei de suport a domicili, teleassistència. Millora 
de la qualitat dels serveis.

129. Creació d’altres serveis de proximitat per a per-
sones dependents: discapacitats, tercera edat, malalts 
mentals, dones en situació d’exclusió social i menors.

130. Atenció a totes les situacions de precarietat amb 
les ajudes econòmiques necessàries mitjançant actuaci-
ons	ràpides	i	eficaces.

131. Promoció de la solidaritat i del voluntariat. Coordi-
nació de recursos professionals i de voluntariat per a la 
realització de programes d’atenció a persones discapaci-
tades, tercera edat i menors.

33
—
57



que
 tu

vol
s

la Catarroja que tu volsCatarroja

Compromís
amb les persones Benestar

social
132. Impuls de l’associacionisme: tercera edat, dones, 
joves, usuaris..., i grups d’autoajuda.

133. Intervenció familiar i atenció a joves, menors i nu-
clis de convivència en situació de risc social. Elaboració 
de projectes culturals i d’oci, espais de trobada, formació 
i ocupació.

134. Mobilització de polítiques actives d’ocupació diri-
gides a joves, persones aturades de llarga duració, col-
lectius	amb	dificultat	d’integració	laboral,	dones	soles	
amb càrregues familiars o situació d’exclusió, persones 
migrants, persones amb discapacitats, etc. Desenvolu-
pament de l’economia social. Impuls de programes d’ocu-
pació protegit.

135. Desenvolupament de programes d’atenció i inter-
venció amb col·lectius de persones migrants.
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Compromís
amb les persones Benestar

social
136. Promoció d’equips d’intervenció familiar amb me-
nors i altres col·lectius en crisi.  Programes d’acolliment 
familiar de menors. Suport i assessorament psicosocial a 
les famílies adoptives.

137. Creació d’òrgans de participació ciutadana. Es 
crearà un  Consell Municipal  de Benestar Social. 

138. Creació del servei d’assistència jurídica personal 
per a les persones majors i amb dependència, per tal que 
aprofiten	al	màxim	totes	les	ajudes	disponibles	de	totes	
les administracions.

139. Creació d’equips base d’assistència domiciliària.

140. Transversalitat, coordinació, cooperació, interdis-
ciplinarietat, actualització i formació continua, professi-
onalitat, qualitat i horitzontalitat han de ser les senyes 
d’identitat dels serveis socials del nostre poble.
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amb les
oportunitats

Ocupació

141. Crearem programes de formació per a l’autoocu-
pació, especialment de joves, dones en situació d’exclu-
sió social i de majors de 45 anys aturats.

142. Fixarem concursos i premis per a les persones 
emprenedores que fan el pas de crear la seua pròpia em-
presa.

143.	 Aprofitarem	tots	els	departaments	municipals	
(Personal, Intervenció, Serveis Socials, brigada d’obres, 
Policia...) per a la formació professional de joves.

144.	 Acabarem	amb	l’enxufisme	en	la	contractació	la-
boral pública municipal.

145. Valorarem les polítiques laborals sostenibles de 
les  empreses que contracten amb l’administració.

146. Crearem un viver d’empreses per a fomentar l’em-
preniment a Catarroja, fent tot el possible per integrar-lo 
dins de la xarxa de vivers de la Cambra de Comerç de 
València.

147. Establirem ajudes i crèdits sense interessos per a 
noves iniciatives, especialment les vinculades amb noves 
tecnologies.
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Comerç

148. Apostarem  decididament pel xicotet comerç local i 
de proximitat amb la creació d’un Pla director de comerç.

149.	 Implantarem	una	Oficina	Municipal	d’Ajuda	a	la	
persona Emprenedora, que assessore en els tràmits per 
a muntar un negoci.

150. Ampliarem les campanyes de suport al comerç 
local durant tot l’any.

151.	 Bonificacions	fiscals	per	als	comerços	que	s’ins-
tal·len en els barris.

152. Posarem en marxa una línia de subvencions i crè-
dits per a xicotets comerços que invertisquen en millores 
tecnològiques, com ara el comerç electrònic i polítiques 
de medi ambient.
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Mercat

153. Potenciarem ell Mercat Municipal com a punt 
d’activitats culturals i d’oci en caps de setmana.  
   
154. Donarem ús a les torretes del Mercat, actualment 
buides, per a dinamitzar la plaça i el barri.

155.	 Bonificacarem	les	taxes	per	a	la	instal·lació	de	
nous llocs de venda per part de joves, dones i majors de 
45 anys.

156. Realitzarem campanyes per donar a conéixer el 
Mercat entre les persones nouvingudes a Catarroja.
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Indústria

157. Reactivarem el polígon industrial, incentivant l’ar-
ribada de noves empreses.

158. Invertirem en la millora de les comunicacions, re-
clamant a la Conselleria una nova entrada des de la pista 
de Silla.

159. S’establiran ajudes per a la instal·lació d’empreses 
de	tecnologia,	d’innovació	i	de	diversificació	industrial	i	
economia verda com a solució per a eixir de la crisi. 

160. Donarem crèdits i subvencions per a la reconver-
sió	i	per	a	la	millora	en	l’eficiència	energètica	de	les	naus	
industrials de més de 20 anys.     

161. Realitzarem inspeccions per evitar l’economia 
submergida i el frau.     
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Hisenda

162. Implantarem un sistema de tributació proporcio-
nal màxima, adequant els trams impositius de totes les 
ordenances.

163. Inspecció anual dels guals de vehicles.

164. Introducció en totes les ordenances municipals de 
bonificacions	fiscals	medioambientals.

165.	 Ajudarem	amb	exempcions	fiscals	per	als	empre-
nedors que creen ocupació.

166. Bonificarem	els	impostos	dels	vehicles	elèctrics	i	
híbrids.

167. Fraccionament del pagament de l’impost de la 
plusvàlua per donar major facilitats.

168. Facilitarem el fraccionament de l’IBI incrementant 
les facilitats de pagament.
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Turisme

169. Promoció del port, l’Albufera, l’allipebre, els pas-
sejos en barca, de la vela llatina, l’escola de capatassos 
i el museu etnològic i la marjal com a senyes d’identitat 
locals i generadores d’ocupació.

170. Crearem punts d’informació turística per potenciar 
econòmicament	la	ciutat;	l’Horta,	la	marjal,	la	gastro-
nomia (allipebre), els esports autòctons (concursos de 
perxa	i	de	vela	llatina)	així	com	rutes/sendes	per	dins	del	
nostre terme, especialment al Parc Natural de l’Albufera.

171. Apostem clarament per turisme cultural, gastro-
nòmic i mediambiental.

172. Potenciació de les marques “Catarroja descober-
ta” i “Catarroja, bressol de l’allipebre” per a incentivar les 
visites a la localitat durant tot l’any.
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Compromís
amb el territori Centre

urbà
173. Redactarem un nou Pla General d’Ordenació Urba-
na	que	elimine	definitivament	Nou	Mil·lenni	i	que	aposte	
pel creixement amb un model d’urbanisme sostenible i 
participatiu.

174. Realitzarem actuacions per barris, amb caràcter 
global, evitant les obres aïllades més costoses i sense 
sentit integrador.

175. Signarem un acord amb Albal per acabar correcta-
ment la zona fronterera entre els dos pobles que millore 
la comunicació i la seguretat vial entre els pobles.   
 
176. Recuperarem per al poble el Motor d’Aigua i el seu 
entorn, actualment abandonat. 

177.	 Eliminarem	definitivament		totes	les	barreres	
arquitectòniques: volem que Catarroja siga totalment 
accessible.
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Compromís
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urbà
178.	 Aprofitarem	la	inversió	en	edificis	públics	per	fer-
los polivalents, de forma que un mateix immoble puga 
allotjar diferents serveis.

179.	 Invertirem	en	la	autosuficiència	energètica	dels	
immobles municipals.     

180. “Reverdir els carrers”: recuperació urbana de 
zones verdes mitjançant jardineres i nous arbres, però 
sempre amb espècies adaptades al nostre clima i que no 
embruten. Generarem pulmons verds a l’àmbit municipal 
que contribuïsquen a l’absorció d’emissions i vertebració 
d’estos nous espais verds a la trama urbana existent.

181. Invertirem en la millora del clavegueram i les xar-
xes pluvials.

182. Pla de rehabilitació de façanes protegides.
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183. Crearem de l’Agència Municipal del Lloguer: A 
Catarroja existeixen en l’actualitat més de 2000 vivendes 
buides. L’Ajuntament avalarà els propietaris que posen 
pisos en lloguer a través d’esta agència pública, els oferi-
rà	beneficis	fiscals	i	respondrà	en	cas	d’impagament	dels	
lloguers.

184. Els bancs s’han quedat en propietat gran quanti-
tat de pisos que ni venen ni ofereixen en lloguer. La nova 
ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles 
gravarà a les entitats bancàries que acumulen propietats 
sense oferir-les en lloguer.

185.	 Establirem	incentius	fiscals	i	ajudes	per	a	la	in-
versió en la construcció i rehabilitació de vivendes a Les 
Barraques	i	el	Raval,	així	com	als	edificis	que	necessiten	
actualitzar les seues instal·lacions per millorar en acces-
sibilitat.
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Compromís
amb el territori Habitatge

186.	 Apostarem	per	les	bonificacions	fiscals	i	les	línies	
de crèdit per a aquells immobles que inverteixquen en 
energies renovables.

187. L’Ajuntament farà de mediador en els casos d’exe-
cucions hipotecàries de primera     vivenda que puguen 
acabar en desnonament.

188. Establirem un protocol per als desnonaments de 
primera vivenda que no puguen evitar-se perquè cap 
família es quede al carrer, amb el concert de vivendes 
socials per part de l’Agència Municipal del Lloguer.
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marjal
189. Recuperarem el paisatge del Port. Eliminació de 
les naus industrials abandonades. Adequació de la vora 
dreta del port, creant un nou espai de convivència en el 
poble.

190. Crearem d’un corredor verd per la vora del barranc 
de	Xiva	fins	al	port	i	al	Tancat	de	la	Pipa.

191. Impulsarem de l’entorn del port com a espai gene-
rador de riquesa (vegeu Impuls econòmic).

192. Protegirem els espais naturals del municipi: Esta-
blir el Port i els seu entorn com a paratge natural munici-
pal,	emmarcat	en	la	figura	de	protecció	que	preveu	la	llei	
d’espais naturals valenciana.

193. Incentivarem el Consell del Port i col·laborar amb 
les Confraries de pescadors per promoure la creació 
d’una Llotja.

194. Promocionarem els productes de la pesca de Ca-
tarroja i així fomentar els productes Kilòmetre zero, per a 
arribar al consumidor de la forma més directa possible, a 
través del comerç de proximitat, o establit xarxes amb el 
sector de la restauració i oci.
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Compromís
amb el territori Horta i

agricultura
195. Apostem per la defensa de l’Horta com a patrimoni 
del nostre poble i per això, potenciarem la  protecció de 
la zona d’horta, apostant per l’agricultura sostenible i 
ecològica, que incrementa les rendes agràries i manté la 
rendibilitat econòmica.

196. Crearem les Hortes Urbanes Sostenibles.

197. Creació d’un Banc de Terres, amb els següents 
objectius:

- Evitar situacions d’abandonament de les terres.
- Posar en valor les terres amb aptituds per a l’agri-

cultura.
- Frenar la pèrdua de superfície agrària útil
- Millorar i ampliar la base territorial de les explota-

cions.

Els destinataris del Banc de Terres seran:
- Explotacions que vulguen augmentar la seua su-

perfície  
- Joves i dones que vulguen dedicar-se a l’activitat 

agrícola
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Compromís
amb el territori Horta i

agricultura
198. Projectes agrícoles d’innovació i desenvolupa-
ment. 

199. Recuperarem el paisatge de l’horta cultivada, gra-
vant	fiscalment	la	terra	abandonada	per	bancs	i	empre-
ses constructores que hagen especulat amb els horts.

200. Destinar la recaptació de l’Impost de Béns Immo-
bles de naturalesa rústica (IBI) a polítiques agràries.

201. Incentivarem el consell agrari municipal com a ens 
administratiu de participació, assessorament, consulta i 
organització del sector agrari.

202. Millorarem els camins rurals i establir eco-rutes 
ciclistes.

203. Recuperació de la Guarderia Rural com un Cos 
Especial de Seguretat Rural i Protecció del Món Rural.
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Compromís
amb el territori Horta i

agricultura
204. Col·laborarem amb l’Escola de Capatassos com 
a	Centre	de	Formació	i	Qualificació	Agrària,	Ramadera	i	
Pesquera i amb les Organitzacions Professionals, a tra-
vés del Consell Agrari Municipal.

205. Promocionarem els productes agrícoles de Catar-
roja i així fomentar els productes quilòmetre zero, per a 
arribar als consumidors i consumidores de la forma més 
directa possible, a través del comerç de proximitat, així 
com l’establiment de xarxes amb el sector de la restau-
ració i oci i la implantació, un dia al mes, del mercat del 
llaurador.
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Compromís
amb el territori Mobilitat

206. Redissenyarem Catarroja per a un model de mobi-
litat sostenible, posant el benestar de les persones com a 
prioritat: Catarroja per a les persones i no per als cotxes.

207. Comunicarem el poble, des de l’estació a La Flori-
da i a l’institut mitjançant carrers-bici.

208. Avançarem en la peatonalització de la zona urba-
na, alhora que es buscarem solucions per garantir l’apar-
cament dels cotxes.

209. Impulsarem el servei de préstec de bicicletes de 
Catarroda, millorant-ne les condicions i implantant un 
punt de préstec al Port de Catarroja.

210. Apostarem pel transport públic: més ajudes per 
a estudiants, majors i persones aturades que opten pel 
tren i l’autobús.

211. Impulsarem una harmonització en la senyalèctica 
local.    

212. Millorarem els camins rurals, establirem rutes 
ecològiques.
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amb el territori Sostenibilitat i

medi ambient
Assumim el manifest de la Plataforma per un Nou Model 
Energètic i la Fundació Renovables.

213. Impulsarem l’adhesió al Pacte dels Alcaldes per 
una energia sostenible local i liderarem un nou model de 
municipis verds i sostenibles.

214. Realitzarem una auditoria energètica del municipi.

215. Elaborarem un Pla d’Acció per a l’Energia Sosteni-
ble.

216.	 Creació	de	l’Oficina	d’Informació	Energètica.

217.	 Foment	de	l’estalvi	i	l’eficiència	energètica.

218. Optimitzar els consums municipals. Estalvi en 
il·luminació	i	calefacció	dels	edificis	públics,	etc.

219. Potenciar la implantació d’energies renovables.

220. Contractar l’energia emprada per l’ajuntament 
amb productors d’energia renovable. I autoproduir l’ener-
gia necessària per als equipaments de l’ajuntament.
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Compromís
amb el territori Sostenibilitat i

medi ambient
221.	 Renovació	progressiva	dels	parcs	d’edificacions,	
vehicles i equipaments propietat pública adaptant-se al 
perfil	de	Zero	Emissions.

222. Revisar les ordenances municipals per afavorir la 
instal·lació de sistemes d’energies renovables.

223. Millora del servei de neteja i de recollida de trastos 
vells.

224. Realitzarem campanyes de conscienciació ciuta-
dana en matèria de residus. Cada residu al seu lloc.

225. Potenciar de polítiques orientades a Reduir, Reuti-
litzar i Reciclar residus.

226. Elaborar un Pla Municipal de reducció, reutilitza-
ció i reciclatge de residus.

227. Recollida selectiva de la matèria orgànica en ori-
gen. No es realitzarà cap ampliació, renovació nova licita-
ció de serveis de recollida de residus que no contemple el 
tractament separatiu de la matèria orgànica.

228. Promoure el compliment de la normativa de resi-
dus perillosos.
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Compromís
amb el territori Sostenibilitat i

medi ambient
229. Evitar la incineració de residus sòlids urbans en 
qualsevol cas.

230. Promoure	una	fiscalitat	en	matèria	de	residus	que	
afavorisca la reducció, la reutilització, el reciclatge i les 
polítiques de residu zero.

231. Desenvolupar sistemes de recollida selectiva es-
pecífics	per	al	comerç	i	els	grans	productors	de	residus	
en funció de les característiques dels residus que gene-
ren.

232. Creació d’itineraris verds que comuniquen els 
punts d’interès ambiental amb un centre d’acollida i acti-
vitats programades.

233.	 Col·laborar	amb	el	tancat	de	la	Pipa	i	aprofitar	
sinèrgies.

234. Controlar les indústries i activitats potencialment 
contaminants i aplicació de la legislació vigent.

235. Fomentar iniciatives per desenvolupar activitats 
econòmiques més netes.
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Compromís
amb el territori Sostenibilitat i

medi ambient
236. Control i limitació de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica.

237. Realització de campanyes d’educació i sensibilit-
zació ambiental dirigides a tots els sectors socials (esco-
lars, adults, industrials, tècnics municipals...).

238. Establir un Cicle integral de l’aigua urbana que ga-
rantisca l’exercici del dret humà a l’aigua i el sanejament 
amb	un	model	de	gestió	pública,	eficaç,	transparent	i	
participatiu, amb la reducció del consum d’aigua i millora 
del sanejament.

239. Fomentar l’estalvi d’aigua en la societat.

240. Millorar el control de la xarxa d’abastiment d’aigua 
per evitar fuites.

241. Creació d’un Punt Verd d’Informació, que oferirà 
informació sobre estalvi energètic, energies renovables, 
estalvi d’aigua, gestió de residus, ecoparc… i facilitarà 
l’accés a subvencions de caràcter mediambiental.
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