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A Guanyar Alcoi tenim la
determinació de fer d’Alcoi la
ciutat que totes i tots mereixem. I
això passa per fer una ciutat que
ens cuide, una ciutat compacta i
funcional. Complexa, sostenible,
eficient i cohesionada socialment,
però també una ciutat flexible i
valenta per a poder fer front als
reptes que ens vénen. Una ciutat
on la identitat que sempre ens
ha caracteritzat com alcoianes
i alcoians ens faça més lliures i
autònoms. Una ciutat solidària
amb les necessitats presents però
també amb les de les properes
generacions.
Tot açò per a Guanyar Alcoi no són
només paraules, no són discursos
aparents però buits de contingut.
Les persones que integrem
aquesta plataforma creiem que
les polítiques que avancem
com a comunitat, enfortint a
les persones i els vincles que
teixeixen entre elles. Amb igualtat
i justícia, sense penalitzar els més
vulnerables, amb sentit comú i
amb la mirada llarga, també a
mitjà i llarg termini.
Perquè volem que el govern
d’Alcoi, senzillament, procure
polítiques a l’altura de la població
que regeix. Perquè volem
l’Alcoi que es mereixeu, que ens
mereixem.
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Des de Guanyar Alcoi considerem
que l’objectiu principal que regirà
el seu programa és aplicar les
polítiques necessàries per a què
Alcoi siga una “ciutat sostenible”,
tot entenent com a tal una ciutat
que tinga en compte el seu
creixement i desenvolupament
d’acord amb els criteris ecològics
(respecte, cura i conservació del
seu entorn natural), econòmics
(potenciació de l’anomenada
economia verda emparellada
amb el desenvolupament real del
concepte de ciutat intel·ligent) i
socials (atenció a la població més
desprotegida i més vulnerable,
i procurar una vida digna a les
persones).
Des de Guanyar Alcoi apostem
per un model de ciutat compacta
i funcional, complexa, eficient
i cohesionada socialment amb
les modificacions necessàries
per acomodar-les als nous
reptes. Aquest és el model que
millor s’ajusta al model de ciutat
sostenible i resilient, una ciutat
autosuficient i solidària amb
les properes generacions i que
considera la protecció del nostre

entorn com el bé més preuat que
puga tenir. El sentit comunitari
que té el fet de créixer com a ciuta
dans/nes (i no com a consumidors,
que és al que ens duen bona part
de les polítiques desenvolupades en
aquest municipi) passa precisament
per creure’s de veres allò públic
i en la indestriable sinèrgia entre
sistema social i ecosistema.
Per altra banda, el desenvo
lupament de projectes i actuacions
en aquesta línia mai no tindrà l’èxit
suficient si no van acompanyats
de polítiques de foment de la
participació ciutadana, que és
l’única forma de legitimitat de
l’actuació pública. En aquest sentit,
un compromís ferm de Guanyar
Alcoi és posar les eines i els
recursos necessaris per a què la
participació i la transparència en
les polítiques municipals deixen
de ser un simulacre i passen a ser
una realitat que la ciutania puga
identificar, i de la qual se’n servisca
i se senta orgullós.
L’enunciat de les polítiques progres
sistes o d’esquerres de vegades
pot ser semblant, però Guanyar

Alcoi va més enllà en molts dels
seus continguts; no té por de fer-ho,
no paga peatges a agents privats.
I, el que és més important, té el
compromís de desenvolupar com
cal aquests continguts, no deixarlos en mer voluntarisme. La història
de la política municipal d’aquesta
ciutat ens ha deixat clar que el COM
és més important que el QUÈ, que
no és prou dir que “promourem...”,
“millorarem...”, “donarem suport
a...” si no tenim clar com fer-ho i
una determinació ferma per durho endavant. La senya d’identitat
del nostre programa i la gent que
el durà a terme és precisament la
capacitat i el compromís.
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Ordenació dels espais
agrícoles
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☞☞Preservació dels terrenys
agrícoles del procés urbanitzador
per tal de conservar el patrimoni
natural, històric, cultural i
paisatgístic així com servir d’espai
afavoridor de la diversitat de flora
i fauna dels diferents ecosistemes
presents a les nostres serres.
☞☞Potenciació del canvi cap a
models agrícoles més sostenibles
basats en els criteris de l’agricultura
ecològica (fomentant així una
activitat econòmica que pot generar
una quantitat gens menyspreable
de llocs de treball a curt termini al
nostre terme municipal).
☞☞Recuperació dels espais
agrícoles abandonats i tendir,
a curt termini i en un futur pròxim,
a recuperar i cultivar els terrenys
agrícoles productius, la qual cosa
conduirà a produir riquesa i ajuda
rà a reactivar el mercat econòmic
local.

Espais forestals
☞☞Aplicació de polítiques i
actuacions preventives en matèria
de prevenció d’incendis d’acord
amb el que es determina en el
Pla de Prevenció d’Incendis Local
d’Alcoi, tot fent incís en matèries
com ara la vigilància i la neteja
de masses forestals amb perill
potencial per acumulació de restes
vegetals combustibles. En aquest
sentit, potenciar l’estellament de
restes d’esporga forestal i agrícola
enfront de la seua crema.
☞☞Conservació i millora del
patrimoni històric i cultural (caves
o pous de neu, masos, alcavors,
séquies de conducció d’aigua,
murs de pedra de maçoneria en
sec, etc.) i natural (flora, fauna i
paisatge) als Parcs Naturals de
la Font Roja i Mariola i al Paratge
Natural Municipal del Racó de Sant
Bonaventura-Els Canalons.

Espais fluvials urbans i
periurbans
☞☞Restauració i revalorització
mitjançant tècniques de restauració
biològica de les lleres dels rius
i dels espais fluvials urbans i
periurbans (Molinar, Benissaidó i
Riquer) com els escenaris socials
singulars i de primer ordre que de
fet són, si atenem el seu potencial
d’ús ciutadà, recreatiu, cultural i
ambiental.
☞☞Creació de Corredors Ecològics,
els quals poden aprofitar els cursos
naturals dels rius per tal de crear
una xarxa de senders a peu i en
bicicleta que connecten entre si
diferents espais del centre urbà i,
a més, puguen connectar aquests
amb els espais naturals perifèrics
de la ciutat a través dels senders
locals. Es tractaria de crear un Anell
verd de camins i espais naturals
que aprofiten els cursos dels rius,
la ciutat i el traçat de l’antiga via del
tren.

Incorporació del
metabolisme urbà al
planejament
☞☞Entenem per metabolisme urbà
tot el flux de matèria i energia que
entra i surt d’un sistema, en aquest
cas la ciutat, i que defineix a grans
trets la sostenibilitat o no d’aquest.
En aquest apartat cal tenir en
compte que els fluxos d’entrada

a la ciutat serien els materials
(de construcció, de producció,
de consum –aliments, béns,
etc.-, l’energia -consum elèctric,
calefacció, transport i mobilitat- i
aigua; mentre que en els fluxos
d’eixida tenim els residus (urbans,
industrials i els provinents de
demolicions o transformacions), les
aigües residuals, la contaminació
atmosfèrica i la contaminació
acústica. A continuació passem a
desenvolupar cadascun d’aquests
fluxos d’entrada o eixida de la
ciutat considerada un ecosistema i
que haurien de tenir-se en compte
alhora d’edificar i construir noves
edificacions o equipaments i
dotacions públiques:
☞☞Gestió de l’aigua potable:
recuperació del servei públic
de gestió de l’aigua potable i
potenciació del seu ús racional
mitjançant l’establiment de
polítiques i actuacions que generen
el seu estalvi i, al mateix temps,
establisquen un Pla director de
millora de les infraestructures
d’emmagatzematge i distribució
de les aigües potables el qual
conduïsca a la renovació de la
xarxa de conducció d’aigua potable
envellida i obsoleta, i a la renovació
dels dipòsits d’emmagatzematge
d’aigua que ho necessiten, entre
d’altres mesures.
☞☞Gestió de les aigües grises o
residuals: recuperació del servei
municipal de neteja i manteniment
del clavegueram i establiment d’un
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Pla de control dels vessaments
industrials segons allò establert
a l’Ordenança Municipal que ho
regula.
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☞☞Gestió energètica: foment
i potenciació de projectes de
producció d’energia pròpia per tal
d’abastir les necessitats municipals
en aquest àmbit: calderes de
biomassa als col·legis públics i
poliesportius municipals, instal·lació
de plaques solars d’autoconsum en
edificacions municipals, construcció
d’un hort solar en terrenys de
propietat municipal o instal·lació
de plaques solars tèrmiques per
a la producció d’aigua calenta
sanitària en edificacions municipals
per tal de tendir, amb el temps,
cap a l’autosuficiència energètica
municipal.
☞☞Contaminació atmosfèrica i
acústica: potenciar la millora de
l’eficiència energètica tant dels
consum energètic com del parc
automòbil municipals i establir
un Pla Director de contaminació
acústica que permeta reduir els
impactes associats al soroll en
aquells espais públics que ho
necessiten.
☞☞Gestió dels residus:
implementació a nivell local d’un
Programa de prevenció de residus
que ens permeta establir polítiques
i estratègies per reduir en origen
la producció dels residus urbans
i transitar cap al residu zero, en

tots els àmbits: municipal, escolar,
domèstic i industrial.
☞☞Producció i consum d’aliments:
potenciar el consum de productes
locals (km zero) tot aprofitant el
potencial productiu de les terres
agrícoles i ramaderes del terme
municipal. En aquest sentit, també
cal estudiar la creació i impuls
d’un Mercat agroecològic a nivell
municipal i comarcal.

Compacitat i complexitat
urbana
☞☞Per tal de promoure una ciutat
compacta, cal assegurar entorns
urbans amb una densitat edificativa
i compacitat urbana òptimes; a
més, el grau de compacitat dóna
la pauta per tal d’organitzar les
xarxes de mobilitat. S’haurà de
tenir en compte l’existència dels
equipaments i els serveis bàsics
que li corresponguen i la seua
accessibilitat en aquest àmbit.

Cohesió social i habitatge
☞☞Atenció especial als afectats
pels desnonaments. Els Serveis
Socials municipals hauran d’estar
informats sobre els casos d’inici
de desnonament per poder actuar
amb especial sensibilitat amb les
famílies afectades i actuar en la
seua defensa.

☞☞Creació d’una Comissió Mixta
sobre Habitatges, de la qual
formen part representants d'entitats
bancàries, de la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca (PAH),
membres dels Col·legis d'Advocats,
grups municipals, entre d’altres.
☞☞L’Ajuntament farà de mediador
amb els propietaris de pisos buits
per destinar-los a lloguer protegit
o que es posen a disposició de la
“Borsa d'Habitatges de Lloguer
Social”.
☞☞Aplicació de mesures que
penalitzen l’ús antisocial dels
habitatges, des d’una càrrega de
l’IBI.

Transport i mobilitat
urbana
☞☞Habilitació en la perifèria
aparcaments dissuasius del
desplaçaments en cotxe fins a
la mateixa porta del nostre destí,
potenciant a la vegada els
mitjans de transport alternatius i
sostenibles com la bicicleta.
☞☞Foment decidit del transport
públic (incloent-hi transport
nocturn), del carril bus i dels
itineraris per a vianants i ciclistes
(corredors ecològics i carril bici).
☞☞Posada en marxa programes
de pacificació del trànsit: zones
anomenades “30” (velocitat màx.
30 Km/h) i, fins i tot, zones amb
velocitat màxima de 10 Km/h.

Biodiversitat urbana
☞☞Els parcs, els jardins i els horts
urbans, etc. formen part de les
àrees vegetades que conformen
la biodiversitat urbana, la funció
principal dels quals és proporcionar
habitabilitat als ciutadans i
ciutadanes. Caldrà invertir
recursos econòmics i humans en
la millora de l’eficiència en el seu
manteniment, així com en la seua
neteja i ornamentació.

Educació ambiental
☞☞Desenvolupament d’un Programa
escolar d’educació ambiental.
☞☞Posada en marxa d’un Programa
d’educació ambiental per al conjunt
de la ciutadania, que proporcione
els valors ambientals directament
relacionats amb el nostre patrimoni
natural, històric i cultural amb un
format lúdic i participatiu.
Com a part d’aquest programa,
foment de l’ús didàctic dels
espais municipals a l’Edifici Font
Roja Natura, en col·laboració
amb la resta d’entitats que
comparteixen l’edifici, per
tal d’oferir una programació
ambiental de formació i
divulgació diversa i atractiva
relacionada amb els valors de
protecció del Parc Natural de la
Font Roja.
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entitats socials per implementar
plans d’igualtat.
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☞☞Foment d’una educació en
el marc de la pluralitat, oberta i
respectuosa amb totes les formes
de viure l’afectivitat, la sexualitat i la
família, a través d’un pla integral.
☞☞Als currículums dels centres
d’ensenyament públics (des
d’infantil fins a batxiller), es
promourà, amb l’ajuda de les
coordinadores d’igualtat, i
mitjançant tallers, campanyes i
treball d’aula, una educació sense
sexisme, racisme o homofòbia.
☞☞Lluita contra la violència
de gènere en totes les seues
manifestacions amb la sol·licitud
de creació de centres de caràcter
ambulatori i residencial per a dones
i infants afectats.
☞☞Atendre la interseccionalitat,
la desigualtat generada per
l’acumulació de condicions de
desavantatge, mitjançant el
creuament d’expedients als serveis

socials, i l’establiment d’un protocol
d’actuació específic i prioritari.
☞☞Augment del control i la vigilància
dels establiments dedicats a
la indústria del sexe i rescat,
refugi i reinserció laboral de les
dones implicades en situació de
prostitució. Es desenvoluparà
un servei integral amb dedicació
parcial per a les dones que es
dediquen al treball sexual. Aquest
aportarà suport jurídic davant les
situacions d’explotació sexual i
accés a la sanitat, així com vies de
formació professional i d’inserció
laboral per a les dones que desitgen
abandonar la prostitució.
☞☞Promoció de les associacions de
migrants a Alcoi i posar en marxa
un Pla d’Acollida als migrants,
per tal d’aconseguir que milloren
les condicions d’accés al mercat
laboral, a l’habitatge i a la situació
legal de residències. Aquest
pla haurà d’incloure recursos
especialitzats.

☞☞Impuls de la figura del Mediador
intercultural, per facilitar les
gestions de caire institucional,
acadèmic, social, etc.
☞☞Ampliació dels serveis i recursos
professionals especialitzats
(advocat-da, treballador-a social,
etc.) per a l'atenció a les persones
migrants-estrangeres.
☞☞Implementació real del pla
d’accessibilitat universal.
☞☞Defensa ferma dels drets
lingüístics dels habitants d’Alcoi per
donar sentit a la igualtat també en
aquest àmbit: totes i tots som iguals
independentment de la llengua que
parlem.
☞☞Vetlar per l'aplicació de la llei
d'igualtat LGTBI a Alcoi.

Benestar social
☞☞Potenciar el Consell de Benestar
social, o Consell d’Inclusió social
segons la nova llei de serveis
socials de la Comunitat Valenciana.
☞☞Fer que siga un òrgan efectiu
i eficient, format per les diferents
entitats de caràcter social de la
ciutat, tècniques municipals i altres
agents directament implicats amb el
benestar social.
• Diagnosi a través del Consell
dels diferents problemes i
necessitats del conjunt de la

ciutadania.
• Conversió de la diagnosi en
una eina d’aprenentatge en
els centres d’ensenyament
de secundària i en la relació
amb les universitats públiques
valencianes (ofertar llocs
de pràctiques curriculars i
extracurriculars remunerades,
promoure la realització de
treballs de final de grau i final de
màster).
• Implementació solucions a
curt, mitjà i llarg termini de les
necessitats plantejades.
• Disseny d’indicadors avaluatius
de la tasca del govern municipal
en benestar social.
☞☞Realització de campanyes
informatives en tots els barris, sobre
els drets i serveis que estableix
la Llei de Dependència així com
el Catàleg de Serveis Socials
municipals.
☞☞Agilització de les gestions
per a avaluar les sol·licituds de
dependència.
☞☞Millora dels programes
municipals d’emergència social
destinats a pal·liar contingències
extraordinàries i necessitats
bàsiques de les persones i
unitats familiars a través de la
implementació de prestacions
econòmiques i serveis de
proximitat.
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☞☞Creació de centres socials en
cadascun dels barris de la ciutat.

Centres de Dia de majors i en les
escoletes i escoles públiques.

☞☞Solució integral per a persones
amb elevats graus de dependència
majors de 21 anys, que incloga
la possibilitat d'accedir a una
Casa-llar per tal de poder fer una
vida autònoma; teràpies com
la logopèdia i la fisioteràpia; un
espai d’inserció laboral, que done
oportunitats de treball i d'ocupació
i, per últim, un espai adequat per a
les relacions i l'oci, amb interacció
amb els qui són iguals, però també
amb la resta de la societat.

☞☞Creació d’un Pla Integral de
Joventut que tinga com a eixos
bàsics: l’emancipació, el benestar
i la salut, l’oci, la formació i
l’ocupació.

☞☞Pla municipal d’inclusió de
persones amb diversitat funcional.

☞☞Creació d’una Oficina
d’Informació i Assessorament per
a joves al CCJ que compte amb un
o una mediador/a juvenil que els
facilite els recursos municipals per
poder dur a terme les propostes
programades pels mateixos joves.

Convivència
intergeneracional
☞☞Creació de noves places
públiques en residències de majors:
implementació d’un projecte social
cooperatiu de persones majors en
l’antiga fàbrica dels Montllor.
☞☞Programa d’activitats de suport a
les persones majors amb l’objectiu
d’evitar l’aïllament i la solitud, i
impulsar xarxes de suport social.
☞☞Vigilar l’acompliment dels criteris
pels quals UNICEF ha atorgat
a Alcoi el segell de Ciutat de la
Infància.
☞☞Plantejament de mesures de
convivència intergeneracional en els

☞☞Potenciació la participació
activa dels joves en la gestió i
en la configuració d’una agenda
d’oci i entreteniment per al Centre
Cervantes Jove (CCJ), incloent-hi
una oferta nocturna alternativa per
al cap de setmana.

☞☞Foment de l'oferta d'oci infantil
i juvenil grupal de caràcter laic
amb el condicionament d'espais
que permeten la socialització
entre iguals, la creació de tallers
autogestionats o sales d'assaig per
a grups de música.

Atenció integral a les
famílies
☞☞Implementació de mesures
preventives de caràcter transversal
per al correcte desenvolupament
de xiquetes i xiquets en un entorn
socioafectiu segur capaç de cobrir

les necessitats i que done accés a
l’educació, la salut i l’habitatge de
manera normalitzada.
☞☞Reforçament dels serveis i dels
recursos públics en l’atenció a
famílies amb menors a càrrec en
situació de pobresa o d’exclusió
social.
☞☞Ampliació de places públiques
en escoletes infantils municipals.
Creació d’alternatives com són les
“mares de dia”.
☞☞Programa de formació a les
famílies que treballe la parentalitat
positiva, la coresponsabilitat, les
famílies diverses, la mediació
familiar, gestió d’emocions i contra
la violència intrafamiliar.
☞☞Promoure mesures de
corresponsabilitat pública de la
cura dels infants: ludoteques per
a l’ús de serveis culturals o per
a la implicació en processos de
participació ciutadana.

Salut
☞☞Donar suport a les demandes
dels i les professionals de la
sanitat per tal que es doten de
més personal i recursos per a
aconseguir una atenció de major
qualitat a la ciutadania sense que
això implique la precarització dels
treballadors/es.

☞☞Implementació d’un pla
municipal d’educació per a la salut
que supose integrar i coordinar
iniciatives de promoció de la
salut de la ciutadania: grups per
a caminar, alimentació saludable,
campanyes en contra de l’excés
d’aliments ensucrats, pautes per a
la cura postural -especialment en
el treball de cures i el domèstic-,
prevenció de les addiccions.
☞☞Disseny d’un pla de promoció
de la salut i l’esport entre els
adolescents i joves per a fomentar
el seu benestar psicològic i físic. Cal
tindre especial cura amb les dones i
les persones migrants.
☞☞Eliminació de publicitat
institucional en mitjans de
comunicació que facen difusió de
missatges de cases d’apostes.
☞☞Tindre especial cura per implantar
a Alcoi i fer extensible a la resta del
municipis d'una unitat de salut que
treballe en la prevenció i detecció
de malalties de transmissió sexual.

Esport
☞☞Foment de l’alimentació saludable
entre la població, tot establint
programes formatius; substituir
les màquines de vending actuals
per unes altres amb aliments
saludables en centres educatius
i, en general, en tots els edificis
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públics de la ciutat; col·laboració
amb els menjadors escolars i els
centres socials de la gent gran i
agregar actuacions de prevenció
de l’obesitat en línia amb el que
desenvolupa l’estratègia estatal
NAOS.
☞☞Vinculació dels espais verds
i industrials de la ciutat per al
desenvolupament d’esports de
carrer (BMX, Tricking, Roller-Derby,
Parkour, Rocòdrom).
☞☞Dotació d’elements adequats per
a la pràctica esportiva a l'aire lliure
en els espais verds urbans.

11

☞☞Redacció en xarxa d’una guia
esportiva online, que documente
els espais públics existents i les
seues possibilitats d’ús, atenent tant
els diferents grups d’edat com la
diversitat funcional.
☞☞Establiment vies d’acció i
mediació per incloure en igualtat i
paritat la dona en l’esport en totes
les disciplines.
☞☞Desenvolupament d’activitats
relacionades amb la tradició,
història i pràctica de la pilota
valenciana, tenint com a centre el
trinquet d’Alcoi.

Cooperació
☞☞Promoció de la política activa
vinculada a la ferma defensa dels
Drets Humans des de l’àmbit local.
☞☞Destinar com a mínim el 0’7%
del pressupost de l’Ajuntament
a projectes de cooperació
internacional.

Promoció econòmica
☞☞Dotació al Consell Econòmic i
Social de capacitat per generar
iniciatives que seran impulsades
per l'Agència de Desenvolupament
Local (ADL).
☞☞Creació d’una Agència d’Inversió
local que s’encarregue, en
primer lloc, d’impulsar projectes
empresarials mitjançant un inversor
de proximitat en col·laboració
del sector empresarial i
l’assessorament de la Universitat i
dels sindicats.
☞☞Suport a projectes amb criteris
de sostenibilitat econòmica,
mediambiental i social, que
s’establisquen a Alcoi.
☞☞Impuls, a través de
l’Agència d’Inversió local, de la
reindustrialització i modernització de
les empreses a través de crèdits a
baix interès segons criteris socials i
d’utilitat pública.

☞☞Potenciació de la Mancomunitat
de Municipis de l’Alcoià i el Comtat
en les funcions de promoció
econòmica.
☞☞Com a part de la gestió de
residus plantejada en l’apartat de
sostenibilitat, potenciar una política
local i comarcal de reducció de
residus que s’envien a l’abocador o
s’incineren, mitjançant l’enfortiment
d’una economia circular que
recupere i done utilitat als residus.
☞☞Creació d’una plataforma local
per incentivar les vendes de
proximitat en línia dels comerços
d’Alcoi i les comarques properes.
☞☞Incentivació la innovació social
com a element de desenvolupament
del coneixement i de l’economia
local amb una convocatòria pública
d’ajudes econòmiques als projectes
d’innovació social que afecten a la
ciutat d’Alcoi.
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Ocupació i contractació
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☞☞Impuls de l’emprendedurisme
de base democràtica, és a dir,
donar impuls a iniciatives de
treball associat (cooperatives i
societats anònimes laborals) amb
l’establiment de convenis amb
FEVES (Federació d’Empreses
Valencianes d’Economia Social) i
FEVECTA (Federació Valenciana
d’Empreses Cooperatives de
Treball Associat). Potenciació
de l’assessorament a empreses
que vagen a tancar o puguen ser
venudes perquè puguen realitzar
una transició suau cap a una gestió
empresarial dels mateixos empleats
mitjançant iniciatives de treball
associat.
☞☞Creació d’un programa
d’acompanyament a persones en
atur per ajudar-les, durant un termini
d’entre 6 mesos i un any, a trobar
una nova ocupació i assegurar que
estan en disponibilitat de mantenirla, mitjançant eines de formació,
assessorament personalitzat i
tutela.
☞☞Promoció d’iniciatives de treball
acompanyat per a les persones
amb diversitat funcional.
☞☞Com a mesura per facilitar la
conciliació, implementació de
serveis de proximitat per a facilitar
la cura de les persones amb
necessitats d’atenció.

☞☞Creació d’un programa de difusió
i suport per a què les empreses
desenvolupen (i executen) plans
d’igualtat i de conciliació de la vida
laboral amb la familiar i personal.
☞☞Impuls d’una diagnosi sobre els
usos dels temps al món del treball i
del comerç amb la intenció de poder
alliberar el temps dels treballadors.
☞☞Incorporació de clàusules socials
en la contractació de personal de
l’Ajuntament, de manera que les
persones en risc d’exclusió social
vegen augmentades les seues
oportunitats.
☞☞Redacció d’un reglament que
incentive la contractació pública
d’empreses les quals: 1) duguen a
terme polítiques de responsabilitat
social corporativa i/o 2) incorporen
persones en risc d'exclusió.

Formació professional i
coneixement
☞☞Potenciació del Consell de
Formació Professional perquè
es faça efectiva la formació als
cicles formatius i s’incentive el
treball d’intercicles com a suport a
l’administració pública i empreses
privades que ho requerisquen.
☞☞Incentius perquè les PIMES i les
microempreses puguen contractar
en pràctiques remunerades a
l’alumnat d’FP.

☞☞Creació d’un Observatori del
Mercat de Treball entre l’empresa,
l’administració pública i la
universitat, per millorar les sinergies
existents, i avaluació i generació de
propostes de millora.
☞☞Establiment de la Universitat
Politècnica de València – Campus
d’Alcoi com a soci preferent en
tot el que signifique creació de
coneixement tecnològic per tal
d’ajudar a millorar els serveis
públics prestats per part de
l’Ajuntament d’Alcoi.
☞☞Donar ús real i aplicat a la
càtedra Smart City entre la UPV i
l’Ajuntament d’Alcoi
☞☞Potenciació de la col·laboració
entre les universitats i la ciutat
per a construir una mena de banc
d’idees sobre projectes econòmics
i socials que puguen respondre
als reptes de la ciutat a l’actualitat.
Establir un espai de comunicació
entre científics i societat com a
instrument de transferència social
del coneixement econòmic.

Sòl i activitat industrials
☞☞Desenvolupament de sòl
industrial a l'Àrea Sud d'Alcoi,
que connectaria les actuals zones
industrials de Batoi, Santiago
Payà, Sant Benet i la carretera
N-340, mitjançant la combinació
d’actuacions de rehabilitació de

teixits existents i de creació de sòl
de nou desenvolupament.
☞☞Concepció de la nova àrea
industrial com un Barri Empresarial,
al voltant de l’illa de Rodes,
entreteixit amb diversos serveis
(empresarial, comercial, esportiu,
recreatiu, etc.) i amb una elevada
qualitat dotacional i ambiental,
on també es duga a terme un
urbanisme sostenible.
☞☞Davant la impossibilitat de crear
sòl industrial a la zona de La Canal,
oferir a les empreses alternatives
creïbles de sòl local com Pagos o
bé sòl mancomunat.
☞☞Aposta per la creació de nous
espais industrials i tecnològics
mancomunats amb espais de
col·laboració entre empreses.

Promoció turística
☞☞Cal completar la catalogació,
recuperació i valoració dels
recursos turístics de la ciutat i el seu
entorn.
☞☞Assignació dels recursos als
eixos bàsics de la marca turística
d'Alcoi: indústria, modernisme,
patrimoni natural i rural, festes i art/
cultura.
☞☞Cal situar un punt d'inici-expositor
per a la Ruta del Modernisme,
de l'Alcoi de la Guerra Civil i
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d'altres, com una mena de centre
d'interpretació.
☞☞Signatura de convenis amb les
diferents administracions implicades
perquè Alcoi siga la seu d'un Centre
de trekking o bicicleta de muntanya
per impulsar el turisme d'interior
fora dels parcs naturals.
☞☞Elaboració d’un paquet turístic
integral perquè el visitant puga
tenir una experiència completa i
continuada de la nostra ciutat (al
marge que hi haja un desagregat
de rutes temàtiques). Promoció de
forma pública i privada d’aquest
paquet turístic.
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☞☞Cal facilitar, amb les mesures
adients, la rehabilitació d'habitatges
del centre històric, perquè el
patrimoni arquitectònic puga
contribuir adequadament a donar
valor a l'oferta turística.
☞☞Redacció d'un Pla Integral de
Turisme on es consensue amb
agents turístics, econòmics i socials
de la ciutat l'estratègia a curt, mitjà
i llarg termini de les polítiques
públiques en matèria de turisme.
☞☞Promoure una oferta
complementària d'oci, musical i
lúdica a les festes de Sant Jordi,
tant amb anterioritat a les festes
com durant la trilogia.

Cultura i patrimoni
☞☞Creació d'un Museu de la
Industrialització, que hauria
d'anar més enllà de l'exposició
d'arqueologia industrial, per a
presentar un recorregut històric
fins als nostres dies sota formats
museístics actualitzats i amb
atenció central a la dimensió social.
☞☞Creació d'un Museu de la Dona
Treballadora lligat al Museu de
la Industrialització, en el qual
s’inclouria una guia de rutes en el
context de la ciutat.
☞☞Digitalització dels arxius d’entitats
fonamentals de la ciutat i promoció
del seu ús com a eina educativa.
☞☞Creació d'una Agència de
Gestió del Patrimoni Industrial
d'Alcoi, vinculada a la gestió
de l'urbanisme, la cultura i la
promoció econòmica i també,
al món acadèmic i dels centres
d'innovació tecnològica. Com a
objectius de l'agència: la redacció

del Pla Especial de Protecció de
tots els BICs de la nostra ciutat, la
creació d'un Inventari del Patrimoni
Industrial d'Alcoi, la redacció
i desenvolupament normatiu
d'una Ordenança Municipal de
Gestió del Patrimoni Industrial, o
l'assessorament dels propietaris
d'edificis industrials històrics en la
conservació d'aquests.
☞☞Integració d’iniciatives de
Patrimoni cultural i natural a través
de rutes, senders, itineraris urbans,
monuments, dotant-los de mitjans
interpretatius i oferint-los com a
recursos turístics. Accés universal
a tota la població, tot atenent a la
diversitat física i intel·lectual.
☞☞Gestació d’Ateneu de creació
i producció, amb tres vies de
treball: espai obert a la innovació
ciutadana, desenvolupament de
residències i projectes artístics,
i creació de sinergies entre
l’ensenyament universitari i artístic
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de la ciutat, i els professionals. Un
dels objectius seria desenvolupar
projectes comuns amb una base
d’innovació social, mediambiental i
tecnològica.
☞☞Cal resoldre les mancances
en infraestructures culturals de la
ciutat amb la creació o adequació
d'una sala polivalent equipada
per a albergar projeccions
cinematogràfiques, assajos i
actuacions de bandes musicals,
estades de companyies de teatre
i activitats artístiques d’altres
col·lectius de la ciutat.
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☞☞Creació d’una Oficina de Gestió
Cultural que reforce l'autonomia
dels col·lectius locals que proposen
programació cultural, ajudant-los
amb les tasques administratives
i posada en marxa/difusió de
projectes, d’una banda, i de l’altra,
i vinculació d’aquesta programació
amb la dinamització dels diferents
espais existents a la ciutat.
☞☞Consolidació de propostes en el
camp de les arts escèniques:
• buscar-li a Tirisiti un espai
permanent i una entitat
que es faça càrrec del seu
manteniment i conservació
• tenir cura de la Mostra
De Teatre, tot millorant la
representativitat i les condicions
que oferim als professionals

• donar-li empenta al Premi
Ciutat del Teatre
• ubicació l’Escola Municipal
de Teatre a un lloc concret i
apropiat per a aquest fi
• tornar a obrir el Teatre
Principal en condicions i amb
programació permanent.
☞☞Dotació de capacitat i recursos
al Consell de Cultura d’Alcoi com
un espai de veritable participació
i de decisió en termes culturals,
que incloga les expectatives de les
persones del món de la cultura.
☞☞Unificació de l'Agenda Cultural
de la ciutat a través d’un portal i
revista en el que col·laboren totes
les entitats i col·lectius. El portal
funcionaria com a intranet d’alertes
per a l’usuari.

Educació
☞☞Dinamització del Consell Escolar
Municipal, per constituir-lo en una
vertadera figura interlocutora amb
les institucions públiques. Això
implicarà prèviament un reforç del
paper de les AMPES i als Consells
escolars dels centres per tal de
consolidar la idea de comunitat
educativa.
☞☞Creació d'un Observatori
d’Igualtat Educativa com a
instrument de coneixement i
innovació que faça el seguiment

i l’anàlisi de la realitat educativa
a escala local. Aquesta unitat
avaluaria les necessitats
educatives, generaria espais
de debat i posaria a l'abast
coneixements d'interès per a tots
els membres de la comunitat
educativa. Es tracta que aquest
coneixement possibilite polítiques
educatives en l’àmbit local.
☞☞Impuls i ampliació dels
Programes de Formació de
Persones Adultes integrant-los en
el curs habitual de la relació dels
centres educatius amb l’Ajuntament
amb l'objectiu de dotar als adults
d'una formació bàsica que facilite el
seu accés als diferents nivells del
sistema educatiu i a l’ocupabilitat.
☞☞Creació d’una plataforma
de formació en comunicació
permanent amb les coordinadores
d’igualtat dels centres educatius
amb l’objectiu d’elaborar una
programació de coeducació i
inclusió educativa per a tot el
municipi.
☞☞Introducció de la figura del
mediador intercultural en l'àmbit
educatiu, a fi de facilitar l'assimilació
en els centres educatius dels
valors de la multiculturalitat i la
convivència a través de xerrades,
activitats lúdiques i altres recursos
formatius i culturals.
☞☞Recuperació de les Jornades
d'Innovació Pedagògica.

Laïcisme
☞☞Eliminació de qualsevol tipus
de finançament públic, exempció
fiscal o administrativa a favor de les
institucions religioses.
☞☞Supressió del caràcter oficial dels
actes de caire confessional. Cap
responsable públic tindrà l’obligació
d’assistir, i si ho fa, serà en condició
de ciutadà o ciutadana.
☞☞Defensa del dret fonamental a
la diversitat de consciència i de
religió i, alhora, aposta decidida
per una laïcitat entesa com el
marc de neutralitat dels poders
públics en què totes les opcions
de consciència, religioses o no,
puguen conviure en plena igualtat i
respecte.
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Transparència
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☞☞Exposició pública dels costos
inicials i finals de les obres
públiques.
☞☞Publicació de l’agenda i les actes
de reunions del govern municipal
amb tots els agents privats. Les
actes hauran de ser obligatòries.
☞☞Incorporació de l’Ajuntament al
Segell Infoparticipa de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que és
una menció avançada de bones
pràctiques en transparència.
☞☞Facilitat d’accés de tots els
regidors i regidores als expedients
municipals.
☞☞Exposició pública dels resultats
assolits en els projectes de les
entitats i empreses que siguen
subvencionats per l’Ajuntament.

☞☞Inclusió de criteris de
responsabilitat social en els
processos de selecció de les
empreses que treballen per a
l’Ajuntament.
☞☞Habilitació d’un sistema obert
de cessió d’espais municipals amb
un plec de condicions que estiga
a l’abast de tothom i agilitze l’ús
d’equipaments per a persones i
col·lectius diversos.

Participació
☞☞Creació d’un Pla de participació
ciutadana a llarg termini, que no
es limite a una legislatura. Aquest
pla implicarà, entre d’altres, els
següents punts:

• Incrementació del pressupost
dedicat als processos de
participació ciutadana que
permeta l’autonomia de la
ciutadania en la decisió i
execució dels projectes que s’hi
vinculen.
• Creació de llocs de treball
encarregats de generar un teixit
social favorable a la participació
que contribuïsca a la cohesió
social.
• Implementació de mesures per
a la formació de la ciutadania en
els processos participatius.
• Ampliació de les àrees del
govern de la ciutat que es
decidirien per un procediment
participatiu.
• Execució de les consultes
populars lligades al procés
de participació, amb resultats
vinculants per a l’acció
governamental.
• Avaluació i difusió dels
resultats dels processos per a
enfortir l’adhesió ciutadana al
procediment.
• Establiment de mesures que
permeten l’accés universal
als processos de participació
ciutadana, especialment
a aquells col·lectius que

generalment són apartats.
☞☞Acceptació per al debat totes les
mocions que duga la ciutadania,
mentre no incomplisquen els drets
humans.
☞☞Disseny d’indicadors públics per a
l’avaluació de les polítiques i serveis
municipals a través d’un portal
habilitat per a aquest fi. Els resultats
d’aquest procés seran vinculants
per a aprovar la continuïtat del
servei –en el cas d’estar privatitzaten les condicions contractuals
vigents abans de l’avaluació.
☞☞Participació en l’elaboració de
normes (reglaments, ordenances,
etc.) en un termini anterior a
l’exposició pública i a través d’un
portal habilitat per a aquesta
finalitat.
☞☞Articulació de vies permanents
per a la participació dels
treballadors/es municipals en el
funcionament dels serveis que
presta l’Ajuntament, amb taules
de treball per àrees que reunirien
mensualment els treballadors i els
regidors.
☞☞Simplificar els processos
de relació amb l’Administració
local i implantar un servei
d’acompanyament al teixit
associatiu i a la ciutadania amb la
resta d’administracions públiques.

Aposta pel servei públic
☞☞Sol·licitud de finançament
complet de les escoletes municipals
i del ’Conservatori Municipal de
Música i Dansa.
☞☞Auditoria pública de comptes dels
serveis privatitzats i contrast amb
un model de funcionament públic.
☞☞Recuperació pública del servei de
transports, el servei d’abastiment
d’aigües i la recollida selectiva de
residus sòlids urbans a partir de
la finalització del contracte amb
l’empresa concessionària.
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☞☞Creació o participació en una
cooperativa pública d’abastiment
energètic.

☞☞Dedicació completa de
l’Alcaldessa a l’Ajuntament d’Alcoi,
sense desdoblaments de sous.
☞☞Límit del sou de l’Alcaldessa
a tres vegades el sou mínim
interprofessional.
☞☞Límit del sou de les regidores i
assessores a dos vegades i mitja el
sou mínim interprofessional.
☞☞Paritat en els llocs directius de
l’Ajuntament.
☞☞Obertura d’oficines de tramitació
en diferents barris per apropar-se a
la ciutadania i alleugerir el treball de
l’actual oficina PROP.

☞☞Creació d’una empresa pública
d’habitatge i gestió del patrimoni
municipal del sòl.

☞☞Compromís solidari d’Alcoi amb
el conjunt del territori comarcal i de
país per articular adequadament
infraestructures, economia i serveis
públics.

☞☞Compromís de les persones al
servei de l’Administració pública

Fiscalitat municipal

☞☞Substitució de l’abús d’hores
extra per la creació de nous llocs de
treball.
☞☞Estabilització del personal i
ampliació dels llocs de treball
en aquelles àrees on més falta
fa (atenció domiciliària, servei
d’atenció de dependència, obres i
serveis, etc.).

☞☞Actualització de les ordenances
fiscals amb bonificacions per a
les famílies amb rendes baixes,
així com reduccions de quotes
als habitatges i empreses que
assolisquen determinats requisits
de sostenibilitat i eficiència
energètica.
☞☞Revisió de les exempcions de
l’impost de béns immobles (IBI) per

a activitats lucratives. Aplicació
d’un gravamen als habitatges,
locals i solars buits propietat de
bancs o empreses.
☞☞Reclassificació de les zones
establertes a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE), per
tal de reduir la càrrega fiscal dels
comerços que inicien una activitat al
centre de la ciutat.

22

23

