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Una vegada més ens presentem davant de vosaltres per a que ens doneu el vostre
suport per continuar treballant en el projecte de progrés que des de 1999 portem
endavant. L’objectiu fonamental, com sempre ha sigut, és millorar la vida de les
persones, aconseguir un poble viu, atent a les necessitats, solidari, cohesionat,
sostenible, cult, saludable i on cadascú es trobe còmode en la seua manera de viure el
dia a dia.
És per això que per a nosaltres les polítiques socials ocupen un lloc prioritari. Així,
garantim la continuïtat de tot el que que hem desenvolupat al llarg d’aquests 20 anys,
amb una oferta de serveis municipals de qualitat i on totes les persones puguen accedir.
Tenim un projecte modern que portarem endavant amb la més absoluta transparència,
garantint una eficient i pública gestió dels recursos públics.
Un projecte realista, integrador, que recull moltes inquietuds que ens heu fet arribar. Un
projecte reivindicatiu davant de les institucions supramunicipals per a aconseguir
aquelles infraestructures i serveis que ens corresponen. Un projecte connectat amb el
nostre entorn, amb els pobles veïns, sensible al desenvolupament sostenible, al
patrimoni cultural.
Un projecte col·lectiu i compartit, per fer entre tots La Vinalesa que vols.

Francisco Javier Puchol Ruiz
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CANDIDATURA
1. Francisco Javier Puchol Ruiz
2. Alba Cataluña Peydro
3. Diego Perona Martínez
4. Mª del Carmen Rodrigo Lluch
5. Beatriz Santarrufina Muñoz
6. Julio Martínez Gallent (Independent)
7. Esther Aloy Cataluña (Independent)
8. Carlos Maria Iriarte Valero (Independent)
9. Anna Llopis Ortega (Independent)
10. José Boira Peris (Independent)
11. Ester Campos Bosch (Independent)
S1 Israel Sánchez Orts (Independent)
S2 Amelia Cataluña Montesinos (Independent)
S3 Francesc Ramon Ample Blat (Independent

Socialistes Vinalesa 2019-2023

Pàgina 3

Programa electoral 2019-2023

LES PERSONES
EL CENTRE DE TOT
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Principis i valors que regeixen (inspiren) la nostra actuació:

1. Justícia social: impostos progressius perquè els que menys tenen menys paguen
i redistribució de manera que cadascú tinga beneficis quan més ho necessite
(quan es tenen fills, quan s’és major, quan els majors necessiten un centre de
dia...).
2. Honradesa, eficiència i transparència
3. Fer de Vinalesa un poble sostenible, més cohesionat, més humà, més ecològic,
més solidari, amb oportunitats de vida, i en definitiva més cult i feliç
4. Impulsar la viabilitat econòmica de Vinalesa com a poble
5. Potenciar les possibilitats de feina, tant en formació, en intermediació com en
implicació de les empreses
6. Igualtat i no discriminació, en totes les actuacions, recolzament de la diversitat i
la tolerància
7. Preocupació per la salut, infraestructures, qualitat de vida, pla d’emergències
8. Possibilitar a la gent major una vellesa el més digne possible
9. Maximitzar i fer extensiu a tota la població de l’estat del benestar
10. Difusió i extensió de l’esport i els seus beneficis a totes les edats
11. Difusió i extensió de la cultura, la història de Vinalesa i el seu patrimoni, tant
material com immaterial.
12. Creació de sentiment de poble i relacions de comarca
13. Potenciació, per evitar la seua regressió, del valencià i de les tradicions que fan
poble
14. Protecció i estima de l’Horta i del nostre entorn per reforçar la seua
sostenibilitat
15. Que la joventut puga desenvolupar-se, créixer i madurar per sí mateix en un
entorn el més favorable possible perquè estiga més preparada per poder optar
a una vida millor davant la globalització, més feliç i més realitzada.
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1 -LA VINALESA QUE GESTIONA I
COMUNICA.
1.1 Administració











Reestructurarem i reorganitzarem l’administració municipal per a millorar l’atenció ciutadana
(horaris, personal...).
Adaptarem progressivament l’Ajuntament a la nova tecnologia 5G.
Continuarem adaptant i formarem a la ciutadania per a fer les gestions a través de
l’administració electrònica.
Elaborarem una ordenança, per a afavorir el normal desenvolupament de la convivència
ciutadana, el bon ús i gaudi dels béns d’ús públic, com també la seua conservació i protecció.
Ampliarem la pàgina web de tal manera que siga totalment àgil i transparent, amb guia de
serveis actualitzada Si la legislació estatal ho permet dotarem nous recursos laborals: (els
Pressupostos Generals de l’Estat ens ho ha prohibit en els últims anys)
Creació d’una plaça de conserge per al col·legi públic.
Creació d’una plaça de gestor esportiu.
Seguirem fomentant i facilitant la formació professional del personal de l’Ajuntament.

1.2 Comunicació i Transparència





Continuarem l’edició del butlletí d’informació municipal (BIM) “Es fa saber...”, dinamitzant-lo,
fomentant la participació i la seua utilitat per als veïns.
Continuarem amb la transmissió dels plens a l’Ajuntament en temps real, via internet.
Renovarem i ampliarem el sistema de megafonia per tal que la informació arribe a tota la
població, en bones condicions.
Promourem la utilització de l’ aplicació informàtica línia verda per a poder detectar dificultats
en el municipi i solventar-les de manera eficient.
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1.3 Innovació Tecnològica



Desenvoluparem plans d’alfabetització tecnològica municipal per promoure l’ús de la
tecnologia de la informació en tots els àmbits de l’activitat econòmica i social del poble.
Iniciarem la dotació de Wifi en places i espais públics.

1.4 Hisenda





Continuarem realitzant el càlcul de les taxes municipals segons els nombre de persones que
formen part de la unitat familiar i el seu nivell de renda.
Promocionarem el gual blau per tal d’obtindre més places d’aparcament en algunes hores.
Incentivarem una reducció de l’impost de circulació en els vehicles que utilitzen energies
alternatives: elèctrics, híbrids, gas.
Impostos:

Impost de Béns immobles (IBI-contribució urbana)






Continuarem demanant anualment a la Direcció General de Cadastre l’actualització dels valors
cadastrals.
Equilibrarem anualment el tipus a aplicar al valor cadastral adaptant-lo a les necessitats
econòmiques del municipi que permeta continuar portant endavant serveis de qualitat a la
ciutadania.
Continuarem oferint la possibilitat de fraccionar el pagament de l’impost de béns urbans (IBI).
Seguirem amb les ajudes per al pagament de l’IBI: famílies nombroses, monoparentals...
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2 -LA VINALESA DE LES PERSONES.
2.1 Majors














Impulsarem un programa d’envelliment actiu. Programa Viu actiu, coordinant amb el Centre de
Salut local. amb l'objectiu de promoure un estil de vida actiu i hàbits saludables en les persones
majors.
Implantarem i subvencionarem el programa Menjar a casa per a persones majors en
coordinació amb el Centre de Dia.
Proporcionarem l’accesibilitat a tots els programes per a combatre la pobresa energètica.
Posarem en marxa noves activitats encaminades a fomentar la relació inter-generacional. Com
per exemple el Projecte d’històries vives, traslladant la història de la vida dels avis als néts en
llibres perquè no es perden totes eixes vivències, fotos i històries, ni les arrels i puguen
perviure de generació en generació.
Crearem “Salut 2.0”, portal d’informació, formació i ferramentes per a la promoció de la salut.
Adaptarem l’entorn per facilitar la mobilitat i la participació de la gent gran.
Dinamitzarem i fomentarem la participació en totes les activitats esportives i culturals
programades per a la gent major: gimnàstica, jocs, balls, viatges, tallers de memòria, escola
d’estiu, setmana dels majors, manualitats...
Continuarem subvencionant percentualment aquells medicaments que, havent sigut receptats
pels metges, hagen quedat exclosos del sistema públic de la Seguretat Social, actualitzant
periòdicament el llistat de productes, com venim fent des de fa 18 anys.
Continuarem prestant el Servei d’Ajuda a Domicili existent com a complement de l’assistència
dels Majors en el Centre de Dia.
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2.2 Serveis Socials


Continuarem potenciant i millorant els programes de serveis socials que s’estan duent a terme
adreçats als diferents col·lectius:

Serveis Socials d’atenció primària
- Programa d'Informació, Assessorament, Orientació i Tramitació de recursos
socials.
- Programa d'Emergència Social.
- Programa de Convivència.
- Programa de prevenció i inserció social.
- Programa d’intervenció sociocomunitària
- Programa de prevenció amb persones dependents.
- Programa per a menors. Accés a recursos socials.
- Programa per a la prevenció de conductes addictives.
- Programa per a l’atenció jurídica a la dona.
- Programa de famílies en exclusió social per la crisi.

Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància (SEAFI)
Reforçárem el Servei Municipal d’atenció a la Dependència (SMAD)






Continuarem treballant amb l’associació UPCCA de Meliana amb activitats de prevenció de
conductes addictives.
Seguirem col·laborant amb institucions penitenciàries oferint prestacions en benefici de la
comunitat i tasques socioeducatives per a substituir condemnes i privacions de llibertat, als
veïns i veïnes que ho necessiten.
Ampliarem els programes de Serveis Socials que s’estan duent a terme adreçats als diferents
col·lectius, com ara atenció a malalties mentals, respir familiar...
Facilitarem l’accés als programes per a combatre la pobresa energètica
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2.3 Infantesa






Crearem el Consell de la Infància i l’adolescència.
Redactarem la Carta local dels drets de la infància.
Establirem les mesures necessàries perquè puguen desenvolupar-se en un entorn amb un medi
ambient saludable.
Dinamitzarem l’ús de les rutes i itineraris escolars segurs per al desplaçament autònom dels
xiquets/es als centres escolars.
Impulsarem polítiques urbanístiques i de seguretat que permeten als més menuts passejar i
jugar en entorns segurs.

2.4 Joventut







Crearem la pàgina web específica per a la joventut, Web jove i gestionada pels joves des de
l’Esp@i jove.
Dinamitzarem la participació dels joves en la difusió de les seues activitats, opinions,
suggeriments a través de diferents mitjans, etc.
Posarem en marxa un programa de Voluntariat Juvenil.
Ampliarem i dinamitzarem la programació d’activitats d’acord amb els interessos dels joves.
Potenciarem la relació i les activitats compartides amb els altres espais per a joves de l’entorn.
Continuarem amb les ajudes al transport per a estudiants.

FORMACIÓ



Organitzarem nous cursos, de noves tecnologies, software lliure, cursos de cuina per a
emancipació, cursos de bricolatge casolà...
Planificarem programes i tallers d’educació en valors, oci segur, prevenció del masclisme,
prevenció LGTB fòbia, promoció de la igualtat, prevenció del bulling, etc.

OCUPACIÓ





Impulsarem un pla municipal per l’ocupació i emprenedoria juvenil.
Continuarem facilitant la integració laboral del col·lectiu de joves que ho necessiten, en els
programes d’ocupació mitjançant els Plans d’Integració del PACTEM-NORD per a la creació
d’ocupació, programes amb empreses, amb l’Ajuntament i els seus organismes.
Seguirem organitzant cursos de recerca activa de treball, per a emprenedors, etc.
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ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ



Potenciarem el Centre d’Informació Juvenil, facilitant l’accés a la informació que puga
interessar als joves mitjançant les noves tecnologies.
Impulsarem el servei d’orientació per a facilitar l’accés laboral i formatiu a l’estranger per a
aquells joves que estiguen interessats.

OCI I ESPLAI




Continuarem oferint un programa d’activitats (excursions, visites culturals...) periòdiques.
Fomentarem els intercanvis internacionals, tant siga per estudis com culturals o de voluntariat.
Seguirem organitzant el campament urbà per a joves a l’estiu.

HABITATGE


Dinamitzarem el servei d’informació i tramitació d’ajudes bàsiques a joves: ajudes al pagament
de lloguer (Conselleria).
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3 -LA VINALESA QUE TREBALLA PEL
FUTUR.
- 3.1 Promoció Econòmica


















Continuarem potenciant l’Agència de Desenvolupament Local per a dur endavant tots els
programes de promoció de l’ocupació, formació i comerç.
Oferirem els Programes d’Ocupació Pública d’Interès social que des de qualsevol administració,
siga autonòmica, estatal o europea es dediquen a la formació i a la creació d’ocupació:
AVALEM JOVES- EMCORP- EMCORD (majors de 55 anys)... que faciliten la incorporació de les
persones amb més dificultats d’integració laboral.
Millorarem les tasques de l’Agència de Desenvolupament Local (formació, subvencions...)
Promocionarem el comerç de proximitat donant suport a l’Associació VALE d’empresaris i
comerciants, fent campanyes i promocions als comerços del poble.
Incentivarem l’activitat al polígon amb mesures fiscals i bonificació en taxes.
Potenciarem el servei existent d’informació i assessorament per a implantació de noves
empreses.
Seguirem participant i impulsant els programes i accions que es realitzen des del “Pacte
territorial per a la creació d’ocupació” (PACTEM NORD).
Programarem cursos de formació relacionats en les demandes de les noves empreses.
Continuarem renovant anualment la bossa de treball de neteja viària i espais municipals.
Programarem cursos de formació atenent les noves demandes i perfils d’ocupació que
requerisquen les empreses per als llocs de treball que oferten.
Mantindrem els convenis oberts amb les universitats i instituts per a acollir alumnat en
pràctiques.
Potenciarem el servei existent d’informació i assessorament a empreses de nova creació, pel
foment i la introducció de noves tecnologies, energies renovables, facilitant-los guies de bones
pràctiques.
Ampliarem els convenis signats amb les entitats de crèdit per a facilitar els préstecs a nous
emprenedors i comerços locals.
Encetarem nous programes d’incentius per a emprenedors i desocupats de Vinalesa.
Impulsarem mitjançant mesures fiscals i bonificacions en taxes, la ubicació d’empreses i
emprenedors en la nova zona industrial, valorant l’esforç per a reduir l’atur local.
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Oferirem Servei personalitzat d’orientació laboral. Realització d’itineraris individualitzats
d’inserció sociolaboral.
o Elaboració del Currículum.
o Orientació formativa: sensibilització formativa, informació sobre cursos i itineraris
de formació reglada.
o Orientació laboral: informació sobre la situació dels distints sectors d’ocupació,
nous jaciments d’ocupació, reciclatge professional, etc.
o Acompanyament al procés de recerca d’ocupació: formació en habilitats socials
per a buscar i mantenir un treball, afrontar una entrevista, etc.



-Continuarem realitzant la gestió d’ofertes de treball:
o Captació d’ofertes
o Recerca de candidats locals.
o Derivació de candidats locals a empreses



-Continuarem oferint tallers d’orientació laboral.

3.2 Comerç





Fomentarem la venda de proximitat, afavorint el comerç local.
Treballarem per eradicar l’intrusisme professional, assessorant i tramitant les reclamacions
dels comerciants i emprenedors que ho sol·liciten.
Fomentarem la contractació d’empreses i autònoms de Vinalesa.
Continuarem donant suport a l’Associació VALE d’empresaris i comerciants en les seues
activitats associatives: fira comerç, campanyes...
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- 4 -LA VINALESA DIVERSA I
IGUALITÀRIA.
-

- 4.1 Igualtat












Dinamitzarem la Regidoria d'Igualtat amb l'objectiu de proposar i coordinar les polítiques
transversals realitzades des d'altres àrees de l'Ajuntament.
Potenciarem la mediació després de la recent aprovació de la llei de mediació de la Generalitat
Valenciana.
Crearem un espai neutral de convivència familiar per a utilitzar en cas de conflicte (famílies
separades...).
Posarem en marxa programes destinats a potenciar activitats artístiques, culturals i
d'investigació de les dones, tenint en compte la diversitat existent.
Facilitarem el Pacte Local per la Conciliació familiar.
Continuarem promocionant la importància de l’activitat física per a la millora de la salut i el
creixement personal de les dones com ara gimnàstica de climateri i activitats esportives.
Realitzarem conjuntament amb les associacions de dones de Vinalesa el programa d’activitats.
Continuarem promocionant un Espai de lectura específic en temes d’ igualtat a la biblioteca,
recomanant els llibres vinculats a esta temàtica. Així com el club de lectura.
Continuarem celebrant la Setmana de la Dona amb la finalitat d’evidenciar el protagonisme i la
importància de les dones en la vida social, econòmica, cultural i esportiva de Vinalesa.
Treballarem les diferents etapes del cicle de vida de la dona amb l’objectiu d’oferir eines i
recursos de creixement personal per a una millor adaptació i resolució als conflictes i
necessitats propis de cada etapa en un nou espai dedicat a les dones ESPAI DONA.

Ocupació i formació


Prioritzarem des de l’Agència de Desenvolupament Local la superació de la segregació
ocupacional i laboral, amb especial atenció a la discriminació de les dones.

Contra la violència de gènere i l’exclusió social




Impulsarem el Programa Municipal per a l’eliminació de la violència de gènere.
Millorarem els dispositius d'urgència per a aquelles dones víctimes de violència.
Realitzarem formació contra la violència de gènere a través de tallers per a adults i contacontes
per als més menuts, com un treball preventiu.
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Diversitat sexual


Lluitarem contra l’homofòbia i altres discriminacions de caràcter sexual (LGTBI), en tots els
àmbits municipals.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL






Treballarem per aconseguir un poble més accessible per a totes les persones: retolar els edificis
públics amb pictogrames, parcs inclusius, secció de lectura fàcil.
Adaptarem la piscina per a persones amb diversitat funcional.
Organitzarem un taller permanent que facilite la independència i protagonisme de les persones
amb diversitat funcional fomentant el seu desenvolupament personal.
Seguirem col·laborant amb el Consorci Comarcal de Serveis Socials i Centre d’estimulació
primerenca Pas a Pas.

SOLIDARITAT




Des del Consell de Benestar Social des de l’any 2000 venim efectuant una política local de
cooperació amb la participació de les ONG’S continuant amb el compromís de destinar el 0,7%
dels ingressos ordinaris del pressupost municipal per a l'ajuda als països més desfavorits.
Ampliarem el nostre compromís realitzant campanyes de conscienciació i difusió d’entitats i
organismes que porten endavant projectes en este camp.

CIUTADANIA






Substituirem sempre que siga possible, les sancions econòmiques municipals (multes) per
activitats socioeducatives i prestacions en benefici de la comunitat, per impulsar la
conscienciació ciutadana.
Continuarem realitzant campanyes de sensibilització per als propietaris d’animals de
companyia conscienciant a les persones la necessitat d’evitar la brutícia en els carrers.
Emfatitzarem el compliment de les ordenances municipals que regulen àmbits com els animals
domèstics, la neteja de solars o els sorolls en àmbits particulars i en la via pública.
Promourem les campanyes de sensibilització respecte a l’aparcament de cotxes.
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- 5 -LA VINALESA QUE JUGA I
APRÉN.
5.1 Esport








Facilitarem l’accés als banys públics del poliesportiu.
Implantarem la tramitació electrònica dels espais esportius.
Reorganitzarem i millorarem el gimnàs: equipament, horaris.
Establirem una línia de subvencions per a la promoció de l’esport femení.
Continuarem millorant els locals de les associacions.
Garantirem l'esport per a tots, junt als clubs, oferint activitats que possibiliten la pràctica
esportiva a les persones de totes les edats.
Continuarem amb l'itinerari d'iniciació esportiva de les Escoles Esportives Municipals a través
de:
 Incidir en la importància d'educar en valors com la integració, la camaraderia i la salut.
 Estimular la participació dels alumnes en cursos de monitors esportius que els qualifiquen
per a la seua posterior incorporació com a tècnics de les escoles esportives municipals.



Introduir noves pràctiques esportives que motiven als joves adolescents, com el projecte
d'esports de raqueta (tenis de taula, frontenis, tenis i pàdel) coordinades amb l'àrea de
joventut per a incidir en els seus hàbits de temps lliure.







Ampliar el programa d'activitats extraordinàries (excursions, viatges, intercanvis,
campionats…) en les escoles esportives.
 Realitzar un seguiment constant de l'evolució física dels alumnes per a previndre possibles
malalties o problemes de creixement.
Continuarem treballant en programes dirigits a l'esport en família per a consolidar hàbits
esportius des de les edats més primerenques estimulant l'hàbit dels més joves per imitació,
gràcies a la participació amb els seus pares.
Col·laborarem amb els diferents clubs esportius del poble per mitjà del desenvolupament de
convenis que contemplen:
 Cessió d'instal·lacions esportives als clubs.
 Concessió de subvencions econòmiques.






Protecció de la salut física i psicològica dels menors esportistes.
Estímuls perquè incorporen personal qualificat en la iniciació esportiva.

-Continuarem desenvolupant el Pla d'Instal·lacions Esportives Municipals:
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 Realitzarem la coberta dels frontons i menjador de la piscina.
 Completarem el circuit de passeig del poliesportiu dotant-lo d’il·luminació i altres millores.
 Millorarem l’entorn de les pistes de pádel.
. Construïrem una pista multiesportiva per a l’inici de l’intinerari esportiu de Vinalesa.
Continuarem renovant anualment la bossa de monitors esportius.
Afavorirem la pràctica esportiva per lliure entenent l'horta com una possibilitat d'expansió de
la pràctica esportiva i fomentant este tipus d'activitat a través de jornades (passejos, carreres,
excursions…)
Continuarem potenciant un programa orientat especialment a la salut per a persones majors i
pensionistes amb activitats com: gimnàstica correctiva, gimnàstica de manteniment, ioga, etc.
Promourem activitats esportives en l'Escola d'Estiu perquè tots els xiquets:
 Aprenguen a nadar i tinguen autonomia en el medi aquàtic.
 Tinguen contacte amb altres pràctiques esportives.
Accés universal a la pràctica esportiva com un dret ciutadà:
Continuarem apostant per l’esport popular: Dia de la bici, Volta a peu, festes aquàtiques,
campionats de festes…
Continuarem millorant l'oferta d'activitats en la Piscina:
 Millorant la instal·lació.







Oferint curs de natació per a tots els nivells: iniciació, perfeccionament i entrenament; i
cursos orientats a corregir problemes físics a través d'activitats aquàtiques, dirigits per
professionals qualificats.
Activitats lúdiques i festes aquàtiques.
Continuar amb el servei de piscina nocturn per a fomentar un oci alternatiu.

Portarem endavant estratègies de formació contínua per als directius dels clubs per tal de
facilitar-los la seua tasca.

5.2 Educació






Dotarem de conserge el Col·legi públic.
Continuarem donant suport a l’Escola infantil Municipal NINOS, facilitant l’accés de les famílies,
incrementant les ajudes a les famílies en l’atur, fins al 100%. Potenciarem la continuïtat amb
l’horari de 7:30h a 20h, amb la finalitat de conciliar la vida familiar i laboral, si la demanda ho
requereix.
Portarem endavant activitats formatives i a la vegada lúdiques que ocupen els períodes de
vacances escolars: tallers de Nadal, tallers de Pasqua i Escola d’estiu.
Continuarem recolzant el col·legi públic, tant en el que respecta al manteniment i conservació,
com en la creació de noves infraestructures.
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Continuarem potenciant la tasca del Gabinet Psicopedagògic Escolar d’acord a les necessitats
de l’alumnat.
Renovarem anualment la bossa de monitors/es de temps lliure.
Continuarem amb la Formació de Persones Adultes amb l'oferta de valencià, Graduat en
Educació Secundària...
Continuarem treballant des de la perspectiva de Vinalesa com a Ciutat Educadora, participant
en les diferents xarxes organitzades, per tal de contribuir a l’educació integral de les persones.
Participarem en els projectes educatius europeus potenciant l’intercanvi d’experiències entre
països.
Impulsarem el Consell Escolar Municipal com a òrgan de participació de la comunitat
educativa.
Potenciarem i incrementarem les ajudes al menjador escolar, segons el nivell de renda familiar,
continuant en vacances.
Dinamitzarem els itineraris segurs per a l’arribada als centres escolars dels xiquets i les
xiquetes.

- 5.3 Cultura
•
Elaborarem una agenda d’activitats culturals per a l’Espai Cultural La Nau Julio César
Martínez Blat.











Crearem la plaça de gestor cultural.
Encetarem i finançarem la publicació d’estudis monogràfics sobre Vinalesa.
Seguirem organitzant activitats per a donar suport i potenciar els treballs i les obres dels
artistes locals.
Continuarem les activitats de foment lector a la biblioteca per a menuts i grans. Continuarem
dotant la biblioteca de nous llibres, mantenint-la dins de la xarxa de la Generalitat.
Posarem en marxa el procés d’Agermanament de Vinalesa amb un altre poble per
proporcionar intercanvis culturals, musicals, turístics, esportius...
Mantindrem l’exposició permanent de la seda i la seua difusió en circuits culturals.
Impulsarem la catalogació, conservació i digitalització de l’arxiu dels Trénor, mitjançant
convenis amb la Universitat de València i el posarem en valor.
Potenciarem la cultura valenciana a través de les seues manifestacions tant musicals, teatrals,
literàries, gastronòmiques, vida a l’horta, amb una cura especial a la nostra llengua i al seu
coneixement per tots i totes.
Continuarem amb el conveni amb la Societat Renaixement Musical, estudiant la seua millora.

Socialistes Vinalesa 2019-2023

Pàgina 18

Programa electoral 2019-2023

- 5.4 Associacionisme







Signarem un conveni amb les associacions locals esportives, culturals, comerciants, per a tindre
descomptes en les activitats municipals, per a fomentar l’associacionisme.
Continuarem treballant l'associacionisme a través de la Comissió de Cultura del PASIV,
coordinant actuacions de les diferents entitats, com a nucli de vertebració i de participació
ciutadana donant als seus acords caràcter vinculant, per a fer propostes al plenari de
l’Ajuntament.
Continuarem millorarem els locals de les associacions.
Seguirem treballant a través del PASIV com a òrgan de participació per a millorar la seua
operativitat.
Continuarem recolzant i fomentant el teixit associatiu del nostre poble per a potenciar la vida
col·lectiva de Vinalesa.

- 5.5 Festes-Cohesió Social







Incrementarem la promoció del voluntariat social en els diferents sectors de la població en
tasques de cooperació i col·laboració en la recuperació d’espais públics i d’interès social
(jardineria, activitats lúdiques, observació de carències o deficiències), majors voluntaris...
Continuarem impulsant el caràcter tradicional i l'aspecte lúdic de les nostres festes majors
d’octubre i les que es realitzen al llarg de l’any, potenciant la implicació de veïns i veïnes en
l’organització i posada en marxa de les diferents activitats festives adreçades a totes les edats
de la població, dotant-les de les infraestructures necessàries (carpa, taules, cadires...) que
faciliten la realització d’activitats.
Continuarem col·laborant i potenciant la festa de les falles donant el suport a les comissions
falleres de Vinalesa.
Continuarem potenciant la festa del 9 d’octubre com a fet identitari de la nostra cultura, la
nostra llengua i les nostres arrels. Seguirem convidant a participar en l’organització, a totes les
persones i associacions que vulguem, per a portar endavant la festa.
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- 6 -LA VINALESA DINÀMICA I
SOSTENIBLE

- 6.1 Urbanisme
















Continuarem insistint davant la Generalitat Valenciana i la Diputació a què complisquen la seua
obligació d’acabar de construir la ronda de circumval·lació per a evitar el pas de vehicles per
dins de la població.
Revisarem el Pla General per augmentar la dotació escolar.
Farem accessibles els diferents edificis municipals, eliminant les barreres arquitectòniques.
Ampliarem el carrer de la Fàbrica segons el conveni urbanístic amb Rafia.
Climatitzarem l’Espai Cultural La Nau Julio César Martínez Blat.
Realitzarem millores al poliesportiu: separació d’espais, ombra a les pistes de pàdel, serveis
públics, magatzem.
Estudiarem la possibilitat d’habilitar un parc de mascotes.
Crearem una zona recreativa, (paelleros)
Reordenarem i pavimentarem el pati interior del Centre Cívic
.Continuarem la construcció de la xarxa separativa d'aigües pluvials des de la zona de la Ronda
Sud fins el barranc del Carraixet.
Seguirem amb el manteniment de voreres i amb l’asfaltat de carrers.
Mantindrem els espais de joc i oci en parcs i places públiques amb la dotació de l’adequat
mobiliari recreatiu-educatiu, inclusiu.
Reordenarem la plaça de la Fundació Pere Bas.
Dissenyarem i executarem nous espais infantils i d’oci al poliesportiu municipal.
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- 6.2 Energia i Sostenibilitat















Impulsarem l’autoconsum d’energia elèctrica en els habitatges i comerços.
Fomentarem l’ús d’energia provinent de fonts renovables en totes les instal·lacions públiques.
Fomentarem la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Implantarem l’auditoria energètica per a millorar l’eficiència energètica dels nostres edificis per
a elaborar un pla d’actuació en matèria d’energia.
Continuarem proposant dins del Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació (PACTEM NORD)
programes de formació per a l’ocupació en l’horta.
Continuarem fomentant la menor generació de residus a través de campanyes de
conscienciació i de reciclatge.
Continuarem fomentant l’ús dels punts verds de recollida de residus augmentant el nombre
de contenidors per a facilitar la recollida.
Millorarem la neteja de carrers i d’espais públics amb la contractació de més treballadors/es
del poble, juntament amb la promoció de campanyes de conscienciació ciutadana.
Impulsarem des de l’Ajuntament campanyes de sensibilització dirigides a la defensa del medi
ambient, potenciant l’educació cívica en este camp.
Seguirem amb el manteniment i neteja dels camins rurals d’horta mitjançant la col·laboració
amb altres administracions.
Incentivarem la recuperació de terrenys agrícoles, per tal que no quede cap terreny abandonat.
Potenciarem la figura del tècnic ambientòleg-assessor per als projectes ambientals, horts d’oci,
campanyes de sensibilització mediambiental, etc.
Dinamitzarem el Consell Agrari Local com a òrgan de consultiu i de participació de les
polítiques agràries.
Realitzarem un estudi de sorolls i qualitat de l’aire per a prendre mesures per a la seua millora.
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- 7 -LA VINALESA QUE
INTERACCIONA I REIVINDICA










Continuarem reivindicant a les administracions pertinents que construesquen la ronda de
circumval·lació per a desviar el trànsit.
Gestionarem amb la Diputació la seguretat dels vianants de la zona del carrer Calvari.
Demanarem a Diputació la vorera enllumenada de connexió amb Alfara.
Coordinarem amb l’Ajuntament de Foios l’enllumenament del camí de Foios.
Demanarem a la Diputació que augmente la seguretat en els passos de vianants, amb
il·luminació .
Continuarem gestionant la millora del servei d’autobús.
Potenciarem el treball de les diferents àrees a través de la Mancomunitat del Carraixet (Serveis
Socials, esports, tractament de residus, servei de grua, turisme...).
Promourem un banc del Temps a la Mancomunitat per a poder compartir i desenvolupar els
valors de cooperació i solidaritat.
Continuarem reivindicant el finançament just a les administracions supramunicipals, per a
poder dur endavant les activitats i serveis de l’ajuntament, administració més pròxima al
ciutadà/na.
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