Programa electoral
2019-2023
Catarroja
Segueix-nos a:   

Presentació
En 2015 teníem l’objectiu de canviar Catarroja. Fer un poble més sostenible i amb
més serveis, que apostara per l’educació, la cultura i el benestar de les persones. Un
poble que potenciara el talent de la seua joventut i del seu teixit econòmic. Un poble
amb els comptes clars i que mirara al futur amb optimisme.
Durant estos quatre anys he tractat de ser un alcalde proper i accessible a totes les
persones del poble. He treballat amb entusiasme per a fer possible una Catarroja millor i pense, honestament, que ho hem aconseguit. Són moltes les coses que hem fet
esta legislatura, i que et convide a repassar al nostre web. Hem apostat pels nostres
barris i hem sembrat la llavor de projectes com la reforma del centre de salut, la casa
de la joventut o el nou institut.
Ara, quan queden pocs dies per a les eleccions municipals, em permet demanar el
teu vot per a Compromís. Vull, amb la teua confiança, seguir fent un poble millor,
amb igualtat d’oportunitats, amb treball, inclusiu, més habitable i sostenible, amb
més cultura i educació, amb més benestar. El poble que es mereixen persones com
tu.

Jesús Monzó Cubillos
Candidat a l’alcaldia de
Catarroja

https://catarroja.compromis.net/

Taula de continguts

PERSONES

TERRITORI

IMPULS ECONÒMIC

Igualtat
Persones migrants
Joves
Infància i adolescència
Promoció del valencià
Cultura
Festes i oci
Esports
Sanitat i salut pública
Persones majors
Benestar social
Educació

Centre urbà
Patrimoni
Port i marjal
Agricultura i Horta
Mobilitat
Protecció Animal
Neteja viària i recollida de residus
Medi ambient i sostenibilitat
Parcs i jardins

Hisenda i planificació econòmica
Ocupació i emprenedoria
Indústria
Comerç i Mercat
Responsabilitat social
Turisme
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Participació
TIC al servei de la societat
Transparència

Catarroja

Persones
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PERSONES

Igualtat

1. Elaborarem els pressupostos participatius i amb perspectiva de gènere.
2. Dinamitzarem el Consell de la Dona que hem creat en la legislatura anterior.
3. Vetllarem pel desenvolupament del Pacte contra la violència masclista.
4. Consolidarem la figura de la tècnica d’igualtat creada conjuntament amb la
Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives per continuar amb el model de
participació, col·laboració i cooperació entre administracions públiques,
organitzacions socials, agents econòmics i socials, grups de dones, agrupacions de persones aturades i persones professionals dels diferents àmbits
de Catarroja.
5. Fomentarem cursos per afavorir la inserció laboral de les dones, tallers sobre igualtat i campanyes de llenguatge no sexista.
6. Potenciarem l’empleabilitat i independència econòmica de les dones en situació de vulnerabilitat.
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PERSONES

Igualtat

7. Promourem estudis per tal de conèixer la realitat local respecte de la violència masclista, per detectar allà on cal actuar i on cal previndre. Així com
introduïr entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones
que pateixen violència de gènere.
8. Desenvoluparem el Pla d’Igualtat Municipal, incidint en el disseny d’un Pla
d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere,
que ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals, amb polítiques concretes de salut reproductiva i d’educació afectiu-sexual.
9. Promourem la igualtat des del llenguatge fent polítiques per a la difusió i
normalització d’un ús no discriminatori, així com un tractament no sexista de
la informació i un ús inclusiu del mateix a tots els àmbits públics.
10.

Posarem en marxa mesures de suport per a dones prostituïdes.
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PERSONES

Persones migrants

11. Crearem la figura per a la 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, aconseguint així una
bona convivència i una integració plena.
12. Elaborarem un pla d’acollida municipal àgil, amb el qual s’agilitzen les
gestions bàsiques quan arriba una persona nouvinguda.
13. La defensa i garantia dels drets humans fonamentals, la igualtat de tracte, la no discriminació, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, la solidaritat
i la tolerància, la inclusió social, l’adaptació, la reinserció i la rehabilitació
han de ser transversals a totes les polítiques socials que desenvolupe el
nostre Ajuntament.
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PERSONES

Joves

14. Culminarem la construcció i posada en marxa de la Casa de la Joventut a
l’Avinguda de la Diputació i reactivarem el Centre d’Informació Juvenil en el
mateix espai, amb activitats i programes durant tot l’any.
15. 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.
16. Continuarem realitzant les gestions per a la implantació definitiva del bus
nocturn a València així com el bus al metro de Paiporta, i vetllar pel seu bon
funcionament.
17.

Elaborarem un Pla Local de Joventut.

18.

Crearem l’Observatori d’Ocupació Jove.

19.

Fomentarem el sentiment de pertinença al nostre entorn més proper.

20. Realitzarem accions per tal d’apropar les institucions a totes les persones que complisquen 18 anys.
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PERSONES

Joves

21. Oferirem informació per tal d’apropar els estudis científics i promoció de
la ciència i tecnologia adreçada a les dones joves.
22. Afavorirem l’associacionisme estudiantil als centres d’educació secundària.
23. Crearem una bossa d’ajudes al transport per a persones estudiants universitàries per trams de renda.
24. Crearem un canal radiofònic amb espais reservats per a l’autogestió dels
col·lectius joves del poble.
25. Promourem programes de mentorització i ajuda per detectar problemes i
conductes que afecten els i les joves i poder ajudar a la seua resolució.
26. Crearem un punt local de la xarxa Eurodesk, el servei d’informació sobre
programes i iniciatives europees per a la joventut.
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PERSONES
27.

Infància i adolescència

Crearem el Consell Municipal de la Infància.

28. Consolidarem els programes d’oci, cultura i educació, com “Diumenges al
parc”, “Animació lectora a la biblioteca”, etc.
29. Adaptarem totes les zones de jocs per a xiquets i xiquetes amb discapacitats.
30. Millorarem la il·luminació, la seguretat i el manteniment de tots els parcs
de Catarroja, adaptant-los a totes les edats.
31. Recuperarem espais municipals per a destinar-los a zones lúdic-educatives per a la infància i l’adolescència.
32. Donarem la benvinguda al poble a totes les xiquetes i tots els xiquets nascuts durant l’any.
33. Millorarem les condicions d’accés a les escoletes d’estiu, nadal i pasqua,
flexibilitzant els criteris d’admissió per a les famílies de les persones residents a Catarroja.
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Infància i adolescència
Promoció del valencià

PERSONES
34.

Posarem en marxa les rutes escolars segures.

35. Consolidarem tot el que hem aconseguit durant la legislatura 2015-2019
(festa municipal cloenda de Carnestoltes, dia de la Infància, cursa de Sant
Silvestre...)

Promoció del valencià
36. Posarem en marxa l’Oficina de Promoció del Valencià. Cobrirem la plaça
vacant i realitzarem campanyes de promoció de la nostra llengua en diversos
àmbits del poble, com empreses, comerços, escoles, etc.
37. Continuarem amb el programa del voluntariat lingüístic pel valencià en
coordinació amb l’EPA i amb la impartició de cursos en valencià per a tota la
ciutadania.
38. Des de l’oficina de promoció del valencià portarem endavant programes
de sensibilització lingüística.
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PERSONES

Cultura

39. Executarem la reforma integral de la Casa de la Cultura i la dotarem amb
una programació regular com a espai complementari al TAC.
40.

Continuarem impulsant Catarroja com a referència cultural de la comarca.

41. Seguirem potenciant l’escola municipal d’arts escèniques amb noves activitats.
42. Continuarem incentivant la cultura al carrer, amb activitats com Si fa sol
a la llotgeta, la Nit Estellés, cinema a la fresca, cursos de cuina al mercat,
cursos de boixets...
43. Crearem la figura del promotor cultural per ampliar l’oferta municipal i
dinamitzar espais com el MAM (Museu Antonia Mir) i la Casa de la Cultura.
44. Posarem en valor el patrimoni de la Vil·la Romana, per tal de convertir-la
en un jardí arqueològic, i seguirem reivindicant al govern de l’estat espanyol i
al govern valencià subvencions per posar en marxa el projecte del parc arqueològic de la Vil·la romana de Catarroja.
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PERSONES

Cultura

45. Redactarem una guia municipal amb tots els edificis i les façanes d’interés arquitectònic.
46. Finalitzarem la restauració del motor de la República per tal de donar-li
ús com a espai cívic i social.
47. Senyalitzarem les fites i mollons de la marjal i l’Albufera per tal de recuperar la memòria del poble.
48.

Crearem una guia de la natura urbana.

49. Seguirem impulsant els premis Vil·la de Catarroja amb la creació de noves
modalitats, entre elles el premi literari de narrativa infantil.
50. Continuarem impulsant i donant prestigi al certamen estatal de bandes
Vil·la de Catarroja.
51.

Fomentarem campanyes de foment de la lectura a la biblioteca.

52. Promourem la consideració del Cant de la Carxofa com a Bé d’Interés Cultural.
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PERSONES

Cultura

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

Festes i oci

55.

Millorar el Consell de Festes introduint la participació de joves.

56.

Crearem alternatives d’oci adaptades a tota la ciutadania.

57. Donarem suport a les associacions festeres arrelades al nostre poble;
falles, moros i cristians, etc.
58.

Treballarem per la conciliació de les festes i del descans del veïnat.

59. Apostarem per unes festes més sostenibles i lliures de residus i més
igualitàries.
60.

Planificarem al PGOU zones específicament destinades a l’oci.

61. Dins el model de festes participatives, establirem les bases per a la creació d’un espai regulat destinat a barracons.
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PERSONES

Esports

62. Creació d’un Pla Director d’Esports municipal, tant referit al poliesportiu
com als barris.
63.

Crearem un calendari integrat d’activitats esportives i/o participatives.

64. Incentivarem i afavorirem la pràctica de l’esport per part de tota la població, posant al seu abast totes les instal·lacions i serveis necessaris.
65.

Impulsarem l’esport femení.

66. Garantirem que els premis de les competicions amb fons públics siguen
equitatius entre les categories masculina i femenina.
67. Fomentarem la participació de les diferents associacions esportives en
esdeveniments públics per tal de donar a conèixer les seues accions.
68.

Intercalarem els esdeveniments esportius dins de l’àmbit educatiu.

69.

Fomentarem l’aprenentatge i coneixement de la pilota valenciana.
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PERSONES

Sanitat i salut pública

70. Promourem la participació ciutadana en salut i la seua relació amb el
medi ambient.
71.

Farem el seguiment de la construcció del nou Centre de Salut.

72. Planificarem campanyes de formació adreçada a tota la Comunitat Educativa dels Centres Escolars.
73. Confeccionarem ordenances municipals per a evitar els riscos per a la
salut i d’higiene pública.
74. Divulgarem hàbits mitjançant tallers d’alimentació saludable i plans de
salut comunitària.
75. Vetllarem pel compliment de l’ordenança sobre tinència d’animals domèstics.
76.

Reforçarem el servei de neteja dels espais públics.
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PERSONES

Persones majors

77. Treballarem per aconseguir que Catarroja siga un poble amigable també
per a les persones majors.
78. Crearem programes per promoure la interacció i convivència entre població infantil, juvenil i gent gran.
79. Continuarem amb el servei d’assistència per a la gent gran i amb dependència, per facilitar l’accés a totes les ajudes disponibles de totes les administracions.
80. Continuarem impulsant la Universitat dels Majors en col·laboració amb la
Universitat de La Florida, així com la Universitat Popular.
81. Garantirem els serveis necessaris d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat socials.
82.

Crearem una ordenança per regular el servei d’ajuda a domicili.

83. Augmentarem i consolidarem les ofertes d’oci i culturals adreçades a
gent gran.
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PERSONES

Persones majors

84. Crearem unitats de respir per a famílies amb persones dependents al seu
càrrec.
85. Detectarem i elaborarem programes d’acompanyament per combatre la
soledat en la gent gran.
86. Posarem en marxa campanyes, materials didàctics i informació per sensibilitzar la societat sobre el valor social de les persones majors.
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PERSONES

Benestar social

87. Vetlarem pel compliment i desenvolupament de la Llei Valenciana dels
Serveis Socials Inclusius i del Pla Municipal d’Inclusió de Catarroja.
88. Posarem en marxa el Consell Municipal d’Inclusió, aprovat en la darrera
legislatura.
89. Garantirem els serveis necessaris d’informació i assessorament de situacions de necessitat social.
90. Continuarem amb la figura de triatge social amb la finalitat de donar una
resposta immediata a l’usuari.
91. Consolidarem l’ampliació de la plantilla dels serveis socials municipals
fins arribar al màxim concedit per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
92. Millorarem i impulsarem els serveis socials generals, a través d’un major
desenvolupament i implantació de les prestacions bàsiques dels programes.
93. Promourem ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la Renda
Valenciana d’Inclusió o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats
bàsiques.
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PERSONES
94.

Benestar social

Crearem programes de mediació i intervenció familiar.

95. Habilitarem programes de prevenció, intervenció i inserció per a persones, famílies, grups i col·lectius en risc d’exclusió.
96.

Promourem la inserció laboral. Continuarem amb el programa Pont.

97.

Col·laborarem en la protecció de menors en situació de risc.

98. Assistirem a les persones en situació de dependència, gent gran i persones amb diversitat funcional, i reduirem el temps d’espera i valoració.
99.

Donarem suport i dinamitzarem el voluntariat social.

100. Crearem serveis de proximitat per a persones dependents: amb diversitat
funcional, gent gran, amb malalties mentals o menors.
101. Atendrem a totes les situacions de precarietat amb les ajudes econòmiques necessàries mitjançant actuacions ràpides i eficaces, millorant l’ordenança de les ajudes.
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PERSONES

Benestar social

102. Intervindrem i fomentarem l’elaboració de projectes culturals i d’oci,
espais de trobada, formació i ocupació per a joves, menors i nuclis de convivència en situació de risc social.
103. Promourem polítiques actives per a la detecció de col·lectius amb vulnerabilitat: joves, persones aturades de llarga duració, col·lectius amb dificultat d’integració laboral, dones soles amb càrregues familiars, persones
migrants, persones amb diversitat funcional, etc.
104. Ajudarem les famílies acollidores i als menors en situació d’acollida.
105. Evitarem que es talle ni la llum ni l’aigua als col·lectius amb vulnerabilitat
per motius econòmics.
106. Millorarem el protocol d’absentisme escolar.
107. Consolidarem la campanya “Trenquem el Silenci”, contra l’assejament i la
violència de gènere.
108. Reforçarem l’equip de coordinació amb els centres educatius de benestar
social.
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PERSONES

Educació

109. Elaborarem el pla educatiu del nostre poble d’acord amb els principis de
ciutat educadora.
110. Farem complir els principis bàsics de la carta de ciutats educadores per
adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.
111. Realitzarem el seguiment dels projectes del Pla Edificant per a la rehabilitació de les escoles del municipi per part de Conselleria d’Educació.
112. Afavorirem econòmicament als centres escolars per a la implantació de
patis coeducatius, inclusius i verds.
113. Mantindrem l’oferta socioeducativa fixa, àmplia i de qualitat pactada amb
els centres educatius.
114. Continuarem fent costat a l’escola pública com a motor d’una societat
més justa.
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PERSONES

Educació

115. Treballarem per aconseguir que les escoles siguen un pont de cohesió
dels nostres barris.
116. Crearem un espai de debat educatiu dirigit a les famílies, amb un calendari estable d’activitats per tal d’ajudar les mares i pares a intercanviar experiències pel que fa a l’educació de les seues filles i fills.
117. Establirem convenis nous i desenvoluparem els ja existents, per l’optimització de l´ús dels espais educatius públics.
118. Establirem convenis de col·laboració i afavorirem la interrelació amb altres entitats que conduesquen a la millora de l’oferta educativa: universitat,
associacions de pares i mares i altres institucions.
119. Mantindrem una coordinació assídua entre els diferents serveis que hi
intervenen per afavorir la relació amb la comunitat educativa.
120. Dissenyarem iniciatives per intercanviar coneixements sobre l’ús de les
TIC, l’accés xarxes socials, etc.
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PERSONES

Educació

121. Mantindrem el suport al concurs literari Sambori a nivell local.
122. Continuarem amb les reunions entre els centres educatius de Catarroja
per a la millora de la sostenibilitat i la celebració d’una setmana monogràfica del medi ambient.
123. Col·laborarem amb els centres educatius en l’organització dels actes propis de cada centre.
124. Dinamitzarem la Interampa.
125. Promourem Catarroja com a Ciutat Universitària.
126. Implementarem el concepte 50/50 per fer participar als Centres Educatius en activitats d’estalvi energètic mitjançant incentius econòmics.
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Catarroja

Territori
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TERRITORI

Centre Urbà

127. Finalitzats per fi tots els recursos judicials, redactarem un nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).
128. Reurbanització de l’avinguda Rambleta i integració de l’Av. Múrcia i Filiberto Rodrigo en un nou passeig urbà que fomente el comerç i l’ús compartit
de l’espai públic.
129. Completarem l’eix urbà que connecta l’estació de tren amb la Florida amb
la reurbanització del carrer Paluzié.
130. Redefinirem el PAI de l’Hort del Percalero, per donar una solució urbana a
la parcel·la.
131. Urbanitzarem el tram de la ronda Est entre l’estació de Renfe i la piscina
coberta, per millorar la connexió de les Barraques amb la resta del poble.
132. Després d’haver iniciat durant esta legislatura els treballs de participació
i els avantprojectes, completarem dos obres fonamentals en l’urbanisme
de Catarroja: la reurbanització de l’eix Catarroja-Albal (des del Camí de les
Corregudes al Camí de l’Alter) i la reforma del centre històric (places Vella i
Llotgeta).
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TERRITORI

Centre Urbà

133. En el manteniment de vies públiques, reforçarem l’aposta pel programa
Carrer a Carrer per continuar millorant l’espai públic.
134. Per als parcs i jardins municipals, contemplarem la renovació progressiva de totes les zones de jocs, pensant en la integració de les persones amb
diversitat funcional i en totes les edats.
135. Convertirem els parcs i jardins en espais vius, amb usos múltiples perquè
puguen convertir-se en espais educatius, culturals, esportius.
136. Segona fase de Reviu el Raval: donarem al barri la consideració de centre
històric perquè la rehabilitació de vivendes estiga bonificada i reurbanitzarem el carrer Paiporta.
137. Solució definitiva a la plaça de la Regió, redissenyant la plaça, augmentant les zones verdes i millorant la qualitat de l’espai públic.
138. Establirem un concurs d’idees per substituir el paviment de la Plaça Major per guanyar espais verds que siguen compatibles amb l´ús del pàrquing.
139. Continuarem amb la millora de la xarxa de col·lectors de clavegueram,
amb la implantació total de la xarxa separativa.
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TERRITORI

Patrimoni

140. Buscarem una solució definitiva per a la Vil·la Romana per guanyar un espai arqueològic per al poble.
141. Llançarem la segona fase del Motor de la República.
142. Recuperarem la fàbrica de Conserves com un element patrimonial de Catarroja
143. Redactarem un nou catàleg de béns, per actualitzar les cases protegides i
avançar en la recuperació del barri de la Barraques i del Raval.
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Port i marjal
Agricultura i horta

TERRITORI

144. Redactarem un Pla Especial del Port que reordene els espais i contemple
nous usos compatibles amb el Parc Natural.
145. Impuls al Consell del Port com a espai de trobada dels col·lectius que treballen cada dia pel nostre patrimoni ambiental.
Agricultura i Horta
146. Inclourem l’Horta de Catarroja dins del PAT de l’Horta per beneficiar-nos
de les ajudes al foment de la protecció i impuls de l’Horta de València
147. Pla de camins: impulsarem un programa de camins rurals que n’assegure
el manteniment sostingut i recupere el paissatge de l’horta cultivada.
148. Pla d’abocadors: clausurarem i perseguirem els abocaments incontrolats.
Prepararem un pla de neteja del terme municipal que pose en valor el nostre
paissatge.
149. Corredor verd: crearem un corredor verd al llarg del Barranc de Xiva que
connecte l’Horta amb la marjal, finc al Tancat de la Pipa.
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TERRITORI

Agricultura i horta

150. Promourem la formació del sector agrari en sistemes de producció ecològica, màrqueting i facilitar l’activitat agrària.
151. Incentivarem el consell agrari municipal com a ens administratiu de participació, assessorament, consulta i organització del sector agrari.
152. Recuperació de la Guarderia Rural.
153. Col·laborarem amb l’Escola de Capatassos com a Centre de Formació i
Qualificació Agrària, Ramadera i Pesquera i amb les Organitzacions Professionals, a través del Consell Agrari Municipal i altres organismes agraris com
consells reguladors de productes agroalimentaris.
154. Promocionarem els productes agrícoles de Catarroja per tal de fomentar
els productes quilòmetre zero, per a arribar al consumidor de la forma més
directa possible
155. Impulsarem la celebració del mercat de la terra.

Segueix-nos a:   

Programa electoral

TERRITORI

Mobilitat

156. Continuarem apostant amb valentia per l’impuls a la mobilitat sostenible
urbana.
157. Millorarem la pacificació del trànsit als barris.
158. Foment de la bicicleta i de la mobilitat a peu per als trajectes urbans.
159. Completarem les accions iniciades per al foment de les rutes escolars
segures i sostenibles.
160. Estacionament per a residents: modificarem les ordenances per posar
en marxa zones d’estacionament residencial en aquells barris on la falta de
places siga evident.
161. Noves zones d’estacionament: crearem noves zones d’estacionament tal
com hem fet al Xarco o a Horteta. Continuarem els treballs de Carrer a Carrer per a guanyar places d’estacionament sense comprometre l’ús plural de
l’espai públic.
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Programa electoral

TERRITORI

Mobilitat

162. Habilitarem noves places d’aparcament per a residents al voltant de l’estació de RENFE, avinguda de l’Est i altres zones que es consideren d’especial
dificultat.
163. Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes en llocs estratègics on s’utilitzen majoritàriament: escoles, bancs, bandes de música...
164. Millorarem el accessos per a bicicletes i vianants a Catarroja: pont del
barranc junt a la via del tren, Via Augusta...
165. Treballarem per a la creació de la via verda des de Torrent fins l’Albufera
per a bicicletes i vianants, coordinant-nos amb els ajuntaments veïns del
barranc.
166. Millorarem el pas de vehicles entre els polígons de Catarroja i Massanassa.
167. Exigirem al govern valencià i al govern estatal la realització de l’entrada
a Catarroja des de la V-31 (Pista de Silla) directament a la Ronda Nord, així
com l’accés directe al Port de Catarroja.
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TERRITORI

Protecció animal

168. Impulsarem el Consell Municipal de Protecció Animal, creat a final de
legislatura.
169. Continuarem i ampliarem el programa d’esterilització felina i control
poblacional en col·laboració amb les protectores locals i les clíniques veterinàries.
170. Farem noves campanyes per al foment de la fauna auxiliar urbana com
rates penades o les aus insectívores.
171. Donarem un nou impuls i formació a la Unitat de Protecció Animal per
combatre i perseguir els casos de maltracte animal.
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TERRITORI

Neteja viària i recollida de residus

172. Impulsarem l’execució del Pla per a la implantació del sistema de recollida de la fracció orgànica en el municipi de Catarroja (pla que s’ha posat en
marxa al final de la legislatura a partir del pla de participació ciutadana Catarroja, Fem-ho possible) que procurarà la separació efectiva de la matèria
orgànica de la resta de residus, en origen, es a dir, als domicilis.
173. Adoptarem mesures fiscals justes i incentivadores de les bones pràctiques en la gestió de residus, de manera que qui ho fa bé paga menys, a través de noves ordenances fiscals.
174. Promourem la reducció de residus i l’autogestió dels residus de la població.
175. Promourem la reutilització, reciclatge, des de l’òptica no sols ambiental
sinó també econòmica, ja que un municipi que gestiona bé, redueix la despesa.
176. Establirem les bases per a la recuperació de la contracta de neteja viaria
a la gestió municipal per a l’any 2026.

Segueix-nos a:   
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TERRITORI

Neteja viària i recollida de residus

177. Incentivarem econòmicament la utilització de l’eco-parc.
178. Eliminarem els abocadors incontrolats del terme municipal.
179. Fomentarem l’economia circular oferint la possibilitat a la ciutadania de
reparar aquells trastos vells arreplegats pel servei municipal de recollida, i
creant espais d’ajuda mútua per tal de promoure la reparació i evitar la generació de residus.
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TERRITORI

Medi ambient i sostenibilitat

180. Perseverarem en el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.
181. Desenvoluparem un Pla marc per l’energia, el clima i l’ocupació.
182. Posarem la diagnosi energètica al capdavant de les actuacions de manera
que les accions s’optimitzen al màxim energèticament i econòmicament.
183. La diagnòstic i auditoria energètica del poble promourà que tots els edificis públics siguen sostenibles.
184. Impulsarem les instal·lacions d’autoconsum en els edificis municipals
perquè tots els edificis públics estiguen dotats d’instal·lacions renovables
fotovoltaiques d’autoconsum.
185. Totes les accions que es realitzaran en qualsevol de les àrees del programa municipal estaran enfocades a la mitigació del canvi climàtic.
186. Promourem la participació i l’alfabetització energètica per a la ciutadania
com a garantia de transformació del model energètic i la sobirania energètica.
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TERRITORI

Medi ambient i sostenibilitat

187. Crearem una finestreta única d’assessorament a la ciutadania en temes
d’eficiència energètica, gestionant les renovacions energètiques i les subvencions al respecte: l’Agència Municipal de l’Energia
188. Fomentarem la sostenibilitat dels edificis privats amb processos de
participació ciutadana i ajudes municipals a la rehabilitació d’edificis a
què es complisquen els criteris energètics i d’aïllament fixats a la Directiva
2018/844 d’Eficiència Energètica i Eficiència Energètica dels Edificis.
189. Establirem subvencions directes als centres educatius que estalvien
energia.
190. Actuarem contra la pobresa energètica amb totes les ferramentes existents: cobertura social, informació, assessorament, participació, millora
energètica de les llars, aïllaments...
191. Promourem la compra pública ètica i ecològica per part de l’ajuntament i
en les licitacions incloure clàusules mediambientals.
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TERRITORI

Medi ambient i sostenibilitat

192. Recuperarem els espais al terme municipal del poble com la zona junt a la
via de l’AVE, la zona sud del port i zona del Nou Mil·leni.
193. Ampliarem la xarxa d’horts urbans.
194. Dissenyarem i oferirem rutes d’espai d’aprenentatge dins del poble.
195. Promocionarem les infraestructures verdes amb la finalitat de mitigar el
canvi climàtic.
196. Treballarem per un barranc verd i per l’execució del corredor verd.
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TERRITORI

Parcs i jardins

197. Condicionarem la ruta cicloturista i peatonal de la CV-400 (ruta del colesterol) al seu pas per Catarroja (barrancs, arbres i fonts), així com un carril de
terra paral·lel.
198. Condicionament de la zona arbrada junt a la ruta del colesterol per convertir-la en zona lúdica i recreativa.
199. Continuarem impulsant la gestió ecològica de parcs i jardins augmentant
la biodiversitat amb la eliminació progressiva d’espècies al·lòctones.
200. Crearem zones d’esplai per a totes les edats.
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IMPULS ECONÒMIC

Hisenda i planificació econòmica

201. Elaborarem pressupostos participatius i amb perspectiva de gènere, com
a eina per a garantir una distribució de la despesa pública més equitativa i
per a fomentar la transparència i el compromís de l’ajuntament en l’erradicació de les desigualtats de gènere i el treball continuat cap a la igualtat entre
dones i homes.
202. Implantarem una fiscalitat amb perspectiva mediambiental, bonificant
l’IBI, IAE i ICIO en les activitats que incorporen mesures per a la reducció
d’emissions de CO2, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.
203. Apostarem per la contractació i compra pública responsable, adreçada
a l’impuls de pimes i economia local d’acord a la normativa autonòmica i la
nova Llei de Contractes de l’Estat.
204. Realitzarem estudis diagnòstics de la situació dels sectors econòmics del
municipi, en col·laboració amb entitats i institucions educatives, detectant
les àrees de millora i posant els recursos humans i econòmics per a superar-les.
205. Patrocinarem accions formatives sobre l’economia del bé comú per a les
empreses de Catarroja i fomentarà l’aplicació dels principis de l’EBC tant en
l’àmbit empresarial com en l’Ajuntament.
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IMPULS ECONÒMIC

Ocupació i emprenedoria

206. Dissenyarem programes locals d’ocupació, en col·laboració amb el servei
públic autonòmic d’ocupació (Labora), afavorint els col·lectius desfavorits o
en risc d’exclusió social i amb perspectiva de gènere.
207. Fomentarem l’emprenedoria mitjançant la creació d’un viver d’empreses en col·laboració amb els actors econòmics de la comarca, com a espai
d’impuls i prioritzant el desenvolupament de projectes de base tecnològica i
economia digital.
208. Crearem l’observatori d’ocupació jove.
209. Establirem ajudes per a la creació d’empreses de base tecnològica i
d’economia productiva.
210. Fomentarem el finançament de les persones emprenedores, amb programes de subvencions per a l’inici de l’activitat i amb beneficis fiscals.
211. Impulsarem programes d’acompanyament en la creació d’empreses per a
joves, amb formació especialitzada, mentoria, accés a xarxes d’emprenedoria i ajudes econòmiques.
212. Propiciarem el Pacte per l’Ocupació a Catarroja amb el sector empresarial, sindicats i altres administracions públiques.
Segueix-nos a:   
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IMPULS ECONÒMIC

Indústria

213. Continuarem amb l’esforç per la modernització i excel·lència de l’àrea
industrial de Catarroja en col·laboració amb l’IVACE.
214. Reordenarem el trànsit a l’àrea industrial de Catarroja per incrementar
les places d’aparcament i millorar la mobilitat i seguretat.
215. Propiciarem la redacció d’un pla d’eficiència i sostenibilitat per al polígon
industrial.
216. Impulsarem les indústries culturals i creatives com a sector emergent
de treball de qualitat mitjançant la generació d’espais i programes locals de
treball, estada i col·laboració entre persones, col·lectius i empreses culturals i creatives.
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IMPULS ECONÒMIC

Comerç i mercat

217. Fomentarem la col·laboració entre indústries i comerços mitjançant la
celebració de fòrums econòmics locals per tal d’afavorir les sinèrgies i la
col·laboració mútua entre les empreses de Catarroja.
218. Impulsarem de la producció i consum de proximitat i quilòmetre zero,
promocionant la seua comercialització tant de manera directa per part de
les persones que s’hi dediquen a l’agricultura com mitjançant els comerços
locals i el mercat municipal.
219. Donarem suport al comerç de proximitat, amb la redacció d’un pla de suport i la convocatòria d’ajudes per a la millora dels models de negoci.
220. Consolidarem el nou model de mercat municipal, generador d’experiències culturals i gastronòmiques, afegint la comercialització de productes
ecològics, de proximitat i qualitat.
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IMPULS ECONÒMIC

Responsabilitat social

221. Potenciarem la pròpia responsabilitat social dins de l’ajuntament amb
la elaboració d’un codi ètic, amb clàusules socials i criteris de compra responsable, fomentar la formació i sensibilització del personal, elaborar plans
d’igualtat i protocols d’assetjament.
222. Fomentarem la responsabilitat social a Catarroja, definint un pla d’acció
per promoure la responsabilitat social, acompanyant i sensibilitzant, informant la ciutadania i les empreses cap a conductes socialment responsables.
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IMPULS ECONÒMIC

Turisme

223. Desenvoluparem el projecte turístic de Catarroja amb anàlisi de fortaleses i oportunitats i pla de participació, apostant per un model de turisme
cultural, gastronòmic i mediambiental.
224. Seguim promocionant el port de l’Albufera, l’allipebre, els passejos 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.
225. Crearem punts d’informació turística per potenciar econòmicament la
ciutat: l’Horta, la marjal, la gastronomia.
226. Redactarem del pla especial del Port de Catarroja, junt amb el nou PGOU,
per facilitar l’activitat al Port i poder ampliar els seus usos, sempre des d’un
punt de vista respectuós amb l’entorn i els usuaris.
227. Posarem en valor de la vela llatina i la pesca artesanal, declarades bé
d’interés cultural immaterial, amb l’obertura d’un centre d’interpretació al
parc natural, i potenciarem les rutes pel Parc natural de l’Albufera.
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IMPULS ECONÒMIC

Turisme

228. Difusió de les rutes a peu i bicicleta pel Parc Natural de l’Albufera.
229. Ampliarem el carril bici per la riba del Barranc de Xiva.
230. Impulsarem el concurs d’Allipebre i la festa de la sega de l’arròs com actes turístics propis.
231. Promoció i potenciació de les marques “Catarroja descoberta” i “Catarroja, bressol de l’allipebre” per a incentivar les visites a la localitat durant tot
l’any.
232. Facilitarem el rodatge de projectes audiovisuals: Catarroja, plató de cinema i televisió.
233. Apostarem pel desenvolupament de l’economia blava, posant en valor el
potencial de l’activitat de la pesca , tant turístic com mediambiental.
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ciutadana
Segueix-nos a:   
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació

234. Seguirem potenciant la participació activa de la ciutadania des de totes
les regidories perquè totes les persones que ho desitgen puguen intervindre
activament en el procés de presa de decisions en la gestió dels assumptes públics locals, mitjançant la creació d’espais efectius de participació i
diàleg, tot coordinat des de la Regidoria de Participació Ciutadana. Donarem
a conèixer els canals de comunicació que existeixen a nivell de carrer, barri i
municipi per a recollir propostes de millora veïnals.
235. Elaboració d’un Pla Estratègic de Participació ciutadana 2019-2030 per
dissenyar la Catarroja que volem des de tots els punts de vista que afecten
la ciutadania: urbanisme, mobilitat, rutes escolars segures, espais amigables, igualtat de gènere, ciutat educadora, sostenibilitat, medi ambient, etc.
I que entre totes i tots decidim la Catarroja que volem els propers 10 anys.
236. Fomentarem la intervenció en el disseny de la partida d’inversions reals
de competència municipal mitjançant pressupostos participatius i amb
perspectiva de gènere. Apostem per acostar l’administració local a la ciutadania, orientar la política cap al públic i fer a la ciutadania més conscient de
la ciutat en què habita. Els Pressupostos Participatius estan basats en les
preferències i prioritats que la població té en relació amb la despesa pública
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació

municipal disponible. Cal facilitar la màxima participació oferint eines informàtiques sense oblidar la presencialitat.
237. Fomentarem la implicació interdepartamental de l’administració local
en les accions i execucions dels processos participatius perquè siguin més
complets.
238. Seguirem fomentant l’associacionisme com a base de la participació ciutadana i motor social, cultural, esportiu i cívic d’una societat. Augmentarem
la impartició de cursos de formació per associacions així com el suport interdisciplinari a les associacions locals.
239. Fomentarem la realització d’assemblees i espais ciutadans de debat i
propostes de competència municipal, per acostar els col·lectius veïnals a la
gestió dels assumptes d’interès públic local, potenciant assemblees de carrer i de barri.
240. Creació del Consell Municipal de la Infància, i foment de la creació de
Consells Locals de joventut, incorporant els punts de vista de la infància i
la joventut i afavorint la seua intervenció en els debats, propostes, queixes i
presa de decisions respecte a polítiques que els afecten.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació

241. Impuls d’espais de debat i comunicació bidireccional entre l’administració i la població jove, en assemblees obertes i participatives, en els quals
aporten la seua visió de les necessitats i solucions respecte als assumptes
de la localitat, creació del Fòrum Jove que es celebrarà una vegada a l’any.
242. Crearem un canal radiofònic amb espais reservats per a l’autogestió dels
col·lectius joves del poble.
243. Formació de les persones integrants en els diferents consells locals per
tal d’aplicar els seus coneixements en els assumptes públics per facilitar-los
la presa de decisions.
244. Donarem la benvinguda a totes les persones nouvingudes al poble amb
lliurament de guies d’informació bàsica de serveis, barris, monuments, gestió de recursos etc. al moment de l’empadronament.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TIC al servei de
la societat

245. Publicació de la informació d’una manera clara, estructurada, accessible, senzilla i comprensible per a les persones, tot a través de la modificació
completa de la pàgina web municipal per fer-la més accessible i clara.
246. Foment de les estructures de participació com l’APP “Catarroja Connecta”, espai “T’ajude” panells de lliure expressió i processos de participació
directa de la ciutadania : “Xarrades per arreglar el barri”, “El carrer és nostre”, Avd. Diputació, Pla director de Barraques, Camí de les Corregudes, Ciutat Educadora.
247. Potenciació de tots els mitjans de comunicació de l’Ajuntament amb la
societat, com les xarxes socials, el web municipal o les aplicacions mòbils,
per tal d’oferir una comunicació actualitzada i d’utilitat.
248. Creació del canal de WhastApp de l’Ajuntament de Catarroja.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Transparència

249. Dotació de majors recursos per seguir actualitzant el Portal de Transparència, donat que tota la informació publicada o posada a disposició ha de
ser reutilitzable i accessible, sense necessitat d’autorització prèvia i de forma gratuïta.
250. Seguirem incorporant els instruments necessaris a l’administració local
amb l’objectiu de modernitzar les dotacions, tant tècniques com d’infraestructures, així com garantir l’accés fluid a les xarxes d’informació de tots els
departaments que la integren.
251. Fomentarem el dret de les persones a accedir a la informació pública i a la
seua reutilització.
252. Millorarem el portal de plens del web de l’Ajuntament, per fer-lo compatible amb tots els dispositius.
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