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Programa electoral Compromís pel Verger 2015. 

 

Som l'alternativa que vols. Ací tens les nostres propostes per a 

reiniciar el nostre poble. 

 

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA 

 

-Establir processos de participació col·lectiva com assemblees obertes. 

-Millorar la contractació pública amb una borsa de treball, sense amiguismes. 

-Crear una bústia de suggeriments i queixes. 

-Posar en funcionament una oficina d’atenció al ciutadà i consumidor. 

-Facilitar l’ administració electrònica. 

-Gravar els plenaris i les juntes de govern. 

-Reduir les aportacions per assistència a plenaris i augmentar la periodicitat 

dels mateixos. 

-Retornar les funcions del ple exercides actualment per la junta de govern i 

l’alcaldia. 

-Posar en marxa “el Verger obert”, portal de transparència (activitat govern, 

grups municipals, despeses, factures, ingressos, proveïdors, etc).Hem de poder 

accedir de forma instantània a documents, contractes, concursos, 

pressupostos, etc. 

-Redacció  participativa del Pla General d’Ordenació Urbanística. 

 

ECONOMIA 

 

-Fomentar les empreses cooperatives 

-Desenvolupar  un pla agrícola que pose en valor el nostre terme: 

-Creació d’un banc de terres per saber quines estan disponibles per a la  

seua explotació. 

-Elaboració d’un Pla de Diversificació Agrària que indique quines zones 

del terme són més òptimes per a cada tipus de cultiu. 
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-Ampliació de l’oferta d’horts urbans i creació d’una cooperativa per a la 

seua explotació racional.  

-Potenciar l’agricultura ecològica. 

-Tornar a municipalitzar serveis de fem i aigua. 

-Instal·lar energies renovables en edificis públics. 

-Administrar els diners de l’Ajuntament en cooperatives de crèdit i banca ètica. 

-Utilitzar software lliure per a ordinadors de l’ajuntament. 

-Demanar l’estat dels comptes i auditar el deute, renegociant-lo en la mesura 

d'allò possible. 

-Mancomunar serveis amb pobles del voltant per raó d’eficiència. 

-Desenvolupar l’ecoparc i una planta de compost. 

-Demanar la Formació Professional agrícola, i altres cursos de formació per a 

gent aturada i precària.  

-Posar en marxa un viver d’empreses i oficines col·laboratives. 

-Reforçar la marca de comerç local. 

-Desprendre’ns de bens inútils (cotxe oficial, atestats, grua). 

-Repartir les obres menors entre les empreses del poble. 

-Afrontar un nou paradigma per crear un nou model de turisme, ens allunyem de 

les grans obres i de FITUR. 

-Contractar empreses elèctriques d’energies renovables per als espais públics. 

-Gestionar de forma conjunta la nostra muntanya i el nostre riu entre els pobles 

del voltant com Ondara o  Beniarbeig. 

-Canviar la  gestió del rastre i donar-li un enfocament cap a un mercat de la 

terra. 

-Solucionar la situació del polígon i fomentar l’establiment d’empreses. 

-Millorar la gestió en zones allunyades del poble com el Boticari. 

-Millorar els accessos al poble i també els paviments del mateix. 

-Eliminar les tasses per demanar certificats. 

-Implantar una xarxa de wifi oberta per a tot el poble i una instal·lació de fibra 

òptica. 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

MEDI AMBIENT 

 

-Fomentar l’ús de la bicicleta amb la creació de nous carrils bici. 

-Millorar i fer publicitat de les rutes de senderisme a Segària, així com instal·lar 

noves vies d’escalada. 

-Fomentar l’estalvi d’aigua. 

-Construir un parc d’esbarjo a Segària. 

-Mantenir net el llit del Girona. Protegir les zones humides i de muntanya. 

-Augmentar el nombre  de papereres al poble. 

-Netejar i millorar els camins rurals. 

-Augmentar els parcs i jardins a banda de plantar arbres per dins del poble 

-Construir instal·lacions per a mascotes on puguen estar soltes i fer les seues  

necessitats sense embrutar els carrers. 

 

ESPORTS 

 

-Fomentar l’esport base per als xiquets i xiquetes del poble amb professionals 

qualificats. 

-Organitzar-se per aprofitar les instal·lacions existents i així poder oferir una 

major varietat d’activitats esportives infantils i per a adults. 

-Crear un “skate park”. 

-Ampliar, si cap la possibilitat, les instal·lacions esportives. 

-Recolzar a les associacions esportives municipals. 

-Facilitar l’accés a l’esport a totes les persones. 

-Fomentar l’esport coeducatiu i sense discriminacions de cap tipus. 

-Promoure els esports i jocs tradicionals. 
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SERVEIS SOCIALS 

 

-Augmentar les partides de despesa social i ajuda als desnonats. Negociarem 

amb els bancs per a aturar desnonaments, i donarem un suport permanent al la 

gent que es quede sense casa. La policia local no participarà en els mateixos. 

-Promoure les  beques menjador. 

-Facilitar els desplaçaments d’estudiants a les universitats d’Alacant i València. 

-Romandre en el MASSMA i millorar funcionament. 

-Fomentar polítiques d’igualtat de gènere i incloure-les en totes les polítiques 

municipals. 

-Habilitar espais d’esbarjo per a gent jove amb un model d’oci no consumista. 

-Promoure una borsa de treball per als aturats de llarga durada. 

-Crear un Registre Municipal de vivendes de lloguer social i per a joves.  

-Atendre a les necessitats reals de la gent major del poble. 

 

CULTURA 

 

-Incrementar l’oferta cultural. 

-Renovar la gestió de les festes, més plurals i participatives on capien totes les 

opcions d’oci i festa. 

-Recuperar velles tradicions del poble. 

-Crear una memòria del poble amb banc d’arxius audiovisuals i testimoni de la 

gent gran. 

-Potenciar la biblioteca i adequar el seu ús a les necessitats reals. 

-Fer una millor gestió dels llibres antics i arxius del poble per tal de digitalitzar-

los. 

-Oferir cursos de valencià per a immigrants a través de  programes de 

voluntariat. 

-Donar-li un veritable ús a la casa de la cultura potenciant exposicions, 

xerrades, actuacions i concerts d’agrupacions locals. 

-Condicionar la sala d’ exposicions ( digna i oberta a qualsevol artista). 

Actualment es troba en complet desús. 
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-Recolzar els músics del poble, animar a formar grups de música. 

-Potenciar, conservar i donar-li un ús al patrimoni del poble. Contem amb molts 

llocs els quals es poden rehabilitar per donar-los un ús real com a sales 

d’actuacions, exposicions, arxius locals, projeccions a l’aire lliure.  

-Pel que fa al patrimoni en general, cal que la gent el conega i siga accessible 

per a tot el món. Caldria fer un catàleg del patrimoni local i posar-lo en conjunt 

en el comarcal per tal de revaloritzar-lo potenciant la seua visita. 

-Crear una veritable fira local on, a banda del que ja coneixem, es potencie la 

nostra agricultura, les nostres tradicions locals i la nostra música. 

-Organitzar intercanvis de conversa entre les persones de diferent nacionalitat.  

 

EDUCACIÓ 

 

-Recolzar l’escola pública de qualitat, gratuïta i en valencià. 

-Mantenir i augmentar la partida pressupostària de l’escola pública i lluitar per 

a que no es tanquen més línies en l’educació pública. 

-Crear una escola de mares i pares amb professionals que donen consells per a 

l’educació dels xiquets/ es i adolescents. 

-Mantenir una permanent comunicació amb el centre escolar i l’escoleta per 

escoltar propostes i necessitats, igual que amb la resta de membres de la 

comunitat educativa (mares, pares i alumnat). 

-Planificar activitats pedagògiques conjuntament l’escola i l’ajuntament 

(eixides per conèixer les tradicions i arrels del nostre poble, activitats 

esportives, culturals…). 

-Promoure la coeducació, la inclusió i la interculturalitat com a base de 

l’educació. 

-Potenciar i impulsar l’organització de cursos homologats.  

 


