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>>>  URBANISME I ORDENACIÓ DEL  
TERRITORI

> Bocairent necessita un Pla General d’Ordenació 
Urbana, mai ho hem negat. Paralitzarem la pro·
posta actual fins que aconseguim un consens.

> Pla “Bocairent accessible”. Millorar l’accessibilitat 
dels nostres carrers i voreres, amb accés universal 
per totes les persones, eliminant barreres arqui·
tectòniques i facilitant l’accés a les persones amb 
mobilitat reduïda o carrets de xiquets. Col·locació 
d’una rampa transversal al carrer Germanies

> Creació de zones d’aparcament de motos a diver·
sos carrers per a no ocupar places de cotxes.

> Ampliació dels “pipicans” i creació d’una zona ca·
nina amb el consens dels usuaris i la disponibilitat 
de terrenys públics. 

> Limitar el creixement del polígon industrial a l’ar·
ribada i creació de noves empreses fent un ús ade·
quat de l’espai existent. No autoritzar a cap agent 
urbanitzador la creació de nous polígons, fins que 
els actuals estiguen ocupats i vigilar i auditar les 
actuacions actuals dels agents urbanitzadors als 
polígons existents.

>>>  RECURSOS NATURALS 

> Realitzar una intervenció urgent al Parc de l’Esta·
ció: una zona que està molt descuidada i que neces·
sita del seu reactivament per a poder ser utilitzada 
per moltes famílies de la localitat i per visitants. Mi·
llorar els parcs del poble de manera generalitzada.

> Regularitzar els contenidors per a seguir facili·
tant la tasca tant activa i conscienciada que es fa 
al poble. Estudiar la col·locació de contenidors de 
compostatge per a l’aprofitament en horts.
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> Amb l’assessorament de la Confederació Hidro·
gràfica del Xúquer millora general del riu Clariano. 
Netejar-lo i seguir el seu recorregut donant la volta 
al poble.

> Defensa del Pla de Minimització de Residus co·
marcal i recuperació de la seua gestió.

> Pla d’Implementació del Parc Natural de la Ser·
ra Mariola amb consens de propietaris i la junta 
rectora.

>>>  PATRIMONI

> Realització d’una nova guia docent del Patrimoni 
local, amb la col·laboració dels centres educatius, 
culturals, turístics i d’altres, per a poder tenir un 
dossier educatiu per als visitants de la localitat en 
la recerca d’un turisme educatiu i cultural. 

> Posar en valor la zona de tombes de Masarra, 
amb panells, incloure aquest indret dins de les ru·
tes turístiques.

> Plantejar-se la recuperació del reg de Solanetes, 
reparació de la bassa de les Solanetes.

> Realitzar una intervenció en la Plaça de l’Ajun·
tament. Degradada pel pas de vehicles i amb 
una mala imatge per al visitants. Buscarem una 
intervenció ràpida, de consens i estèticament 
bonica.

>>>  BARRI MEDIEVAL

> Recuperar la regidoria que s’ocupe de la bona 
qualitat de vida del veïnat i de la rehabilitació i 
manteniment d’una zona fonamental i imprescin·
dible per al poble. Sempre amb l’opinió i consens 
de les persones que viuen en ell.

> Plantejar actuacions de restauració i posada 
en valor: barri sant Joan (zona més degradada), 
placeta de sant Vicent o la restauració del Portal 
d’Agost, únic accés antic al poble.

> Una neteja eficient dels carrers. Recollida del 
fem en condicions i solucionar la recollida selecti·
va per a plàstic, vidre i cartró. 

> Finalització i adequació del jardí mirador de la 
Cantereria amb baranes de seguretat i incorpora·
ció d’una zona de joc infantil.
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> Facilitar l’accés i aparcament de residents en di·
ferents zones per a afavorir el dia a dia de veïns i 
veïnes. Millora d’accessibilitat i mobilitat. Un barri 
sense mobilitat està mort de pacte. Les alternatives 
a la millora de la mobilitat que es plantejaran esta·
ran consensuades amb els veïns i veïnes del barri.

> Estudiarem bonificacions a les cases i man·
tindrem els dels permisos d’obra, tot eliminat al 
mateix temps les taxes d’ocupació de via pública 
a aquelles persones que decidisquen rehabilitar 
una casa al Barri. 

>>>  CULTURA

> A més dels fons propis de la Biblioteca Pública 
Municipal, convertir-la en un “BookCrossing muni·
cipal”. Un sistema d’intercanvi de llibres,en paper o 
electrònics, de forma totalment gratuïta.

> Reactivació de l’actual Consell de Cultura per a 
que no siga tant sols un punt de posada en comú 
d’activitats de cada associació, sinó que siga un 
espai de col·laboració i ajuda entre totes les enti·
tats per a poder fer programacions conjuntes. 

> Canviar carrers de la localitat per noms que tin·
guen més relació amb la història del poble, prio·
ritzant els noms de dones representatives de la 
localitat. Així com dotar d’un monument a un per·
sonatge històric del poble o valencià a la Rotonda 
de les Antigues Cases dels Mestres. 

> Dotar a un carrer o plaça amb el nom del “El Dol·
çainer de Bocairent” en homenatge als dolçainers 
que han fet possible el patrimoni musical popular 
i els que queden per vindre.

> Declarar les Danses Bé d’Interés Cultural (BIC), 
tenint així una major protecció i projecció.

> Oficina de Promoció Lingüística que a més de la 
nostra llengua atenga peticions amb altres llen·
gües. Dirigida sobretot al sector industrial, comerç 
i turístic ( traducció de cartes, menús, tapes, car·
tells informatius, recuperació de noms, etc) amb 
cursos de formació d’idiomes inclòs el valencià, 
per als treballadors ( SERVEF, Escola Valenciana, 
Universitat d’Alcoi, etc). 
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>>> JOVENTUT

> Convertir la Casa de la Joventut en l’edifici de re·
ferència on tinguen cabuda iniciatives nascudes 
de la joventut de Bocairent.

> Recuperació del Consell Local de la Joventut, 
aparcat durant 4 anys.

> Servei d’assessorament acadèmic i laboral, amb 
l’objectiu d’estar al costat del sector més jove de la 
població per ajudar-los en la recerca del seu futur 
acadèmic i/o laboral.

>>>  ESPORTS

> Creació del Consell Municipal de l’Esport, des 
d’on es posarà en marxa d’una programació espor·
tiva coordinada amb les entitats esportives locals, 
tot ampliant l’oferta amb altres activitats. 

> Posada en marxa d’un horari real de les instal·
lacions esportives, tot facilitant l’accés i reserva 
fins i tot des d’Internet a la gent que vol practicar 
esport a Bocairent. Accés amb carnet d’usuari 
autogestionat a les instal·lacions municipals que 
s’ampliarà amb la piscina a l’estiu.

> Curs formatiu per a tots els entrenadors d’esport 
base i jocs esportius que es realitzen a la localitat.

> Esports per a gent gran: oferir activitat física adap·
tada a l’edat, malalties de bases, en horaris matinals. 

Coordinació entre l’Associació de Jubilats de Sant 
Blai i les instal·lacions esportives municipals. 

> Construcció d’un rocòdrom en una paret ja exis·
tent amb assessorament especialitzat. 

> Suport institucional i decidit als esportistes fe·
derats i clubs i associacions esportives del nostre 
poble.

> Senyalització de la “Via Verda” del tren Xitxarra al 
pas pel polígon industrial.

>>>  BENESTAR SOCIAL

> Creació d’una finestra de tramitació dels ajuts de 
la Llei de Dependència, què facilite les sol·licituds, 
a banda d’impulsar l’aplicació de la llei i de fer·ne 
un seguiment en l’àmbit municipal. 
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> Suport a la llar de jubilats. A més de tenir present 
la creació d’Escoles, cursos i tallers específics per 
a la 3a edat.

> Augmentar l’ajut municipal al Centre de dia de 
l’AFAB, col·laborant amb la gestió i assumint des·
peses que ara mateix no pot assumir l’associació. 
Incorporar programes-conveni de dos anys que 
milloren i agilitzen la subvenció actual.

>>> IGUALTAT

> Implementar i aprofundir en el desenvolupament 
del Pla Municipal d’Igualtat.

> Incorporació dels criteris d’igualtat i conciliació 
de la vida laboral i familiar en la contractació pú·
blica de l’ajuntament amb empreses.

> Establir mesures efectives que fomenten el canvi 
de mentalitat de la ciutadania, perquè la igualtat 
siga efectiva de ple dret. 

>>>  ENSENYAMENT

> Iniciar les obres de construcció de l’aulari d’infantil 
al CEIP Lluís Vives de Bocairent, que acaben d’una 
vegada amb els barracons al centre i que permeten 
donar una millor atenció als nostres xiquets.

> Aconseguir finançament per a construir una co·

berta en una part del patí de jocs que facilite la 
pràctica de l’esport al centre els dies de pluja o de 
més fred a l’hivern.

> Mantindre les beques de menjador escolar i am·
pliar l’ajut a les famílies per a que siga possible 
mantenir el menjador escolar en els mesos de se·
tembre i juny.

> Potenciar les Escoles de Vacances de Nadal, 
Pasqua i Estiu. 

> Ampliar l’oferta de l’Escola de Persones Adultes 
(EPA) consolidant el projecte d’oferta formativa a 
Bocairent.

> Cursos d’alfabetització digital i d’iniciació a les 
tecnologies de la informació així com cursos per 
saber utilitzar correctament les xarxes socials.

> Escoles de Música, des de Compromís es vol 
canviar la situació de discriminació i marginació 
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que ha estat sotmetent la Generalitat Valenciana 
a les escoles de música. Hem presentat iniciatives 
parlamentàries, mocions en els ajuntaments i al-
legacions als pressupostos de la Generalitat per a 
rectificar el greu error que cometen any rere any 
retallant i no dotant de les subvencions que ne·
cessiten aquestes escoles i que va en benefici de 
la cultura musical valenciana. 

>>> SEGURETAT CIUTADANA

> Vigilància intensa del Polígon Industrial, Barri 
Medieval, casetes dels voltant del poble així com 
dels comerços. 

>  Desenvolupament total de l’Ordenança de Con·
vivència Ciutadana amb les sancions tipificades 
en cas d’infracció provada, com excrements d’ani·
mals en la via pública

> Dinamització de Protecció Civil. 

>>>ECONOMIA, OCUPACIÓ I HABITATGE

> Des de l’Ajuntament no treballarem amb els 
bancs que apliquen desnonaments sense cap al·
tra alternativa per als afectats. Perquè recolzem 
l’accés a l’habitatge com un dret fonamental per a 
persones amb dificultat per accedir-hi. 

>>> OCUPACIÓ I CREACIÓ D’EMPRESES

> Creació i posada en funcionament d’un veritable 
Viver d’empreses, un espai destinat a les perso·
nes emprenedores que volen iniciar un negoci en 
un entorn que afavoreixi el seu desenvolupament 
i consolidació. L’objectiu és facilitar l’inici de no·
ves activitats empresarials a través d’una sèrie de 
serveis complementaris, a preus més reduïts que 
els que ofereix el mercat i totalment adaptats a les 
necessitats del nou emprenedor.

> Diversificar la indústria i mirar d’afavorir anar 
cap a una economia del bé comú i sostenible. A 
més, cal simplificar els tràmits per a rebre noves 
empreses als nostre poble, Proposem que tota la 
documentació necessària per a començar qualse·
vol empresa estiga simplificada al màxim i que es 
resolga amb la major rapidesa.
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> Incorporar a la programació anual cursos del 
SERVEF per a persones aturades, remunerats o 
no, que permeten millorar les capacitats d’aque·
lles persones que estan patint la manca d’ocupa·
ció, i evitant el trasllat a altres poblacions veïnes.

>>>  AGRICULTURA

> Insistir en la posada en marxa dels horts urbans 
que envolten el municipi, tot facilitant el seu ús.

>  La importància del minifundi en la nostra econo·
mia: creació d’una marca corporativa  i de qualitat 
de comerç local per a productes agrícoles o rama·
ders, com els embotits, l’oli, mel, fruites, etc.

> Facilitar a les Comunitats de Regants Locals, 
l’accés a ajudes públiques per a la millora i moder·
nització dels regadius locals (millora de sèquies, 
neteja de marges, consolidació de ribes). 

>>> TURISME

> Coordinació de tota l’oferta mitjançant un Pla de 
millora consensuat amb el sector i amb els mu·
seus, i monuments per tal de facilitar, millorar i 
ampliar el nombre de visites a Bocairent, sobretot 
en moments de temporada alta al poble com Pas·
qua, dates significades o ponts.

> Arribar a un acord amb la Parròquia o amb la ini·
ciativa privada per fer un pack conjunt a les entra·
des per a que tothom puga visitar-ho tot amb una 
sola entrada.

> Cursos de formació a les empreses i associaci·
ons relacionades al camp turístic i hoteler per a 
millorar el coneixement i el servei que es presta 
des del poble a l’exterior. 

> Realització d’una web turística que contemple 
tots els recursos i serveis turístics del poble que 
ajudarà a la promoció ON-LINE. Combinant-ho 
així, fomentar i regulant la presència a totes les 
xarxes socials de la marca Bocairent.

> Sol·licitar i exigir a les conselleries correspo·
nents, la senyalització de Bocairent a les autovies 
principals de la nostra zona. A més, seria impor·
tant que apareguera com a altres poblacions, que 
Bocairent és un “Conjunt Històric- Artístic”. 

> Modificació de la Taxa d’Ocupació de la Via Públi·
ca de taules i cadires.



www.bocairent.compromis.net        @compromisboc        facebook/compromisperbocairent10

#ambValentia
>>> ACCIONS DE BON GOVERN I   
TRANSPARÈNCIA 

> Fomentar una veritable participació ciutadana a 
través d’una plataforma online basada en l’apro·
pament de l’administració local a la ciutadania. El 
Govern Obert implica, no només una web de ser·
veis municipals, sinó també un espai de partici·
pació on es fomente el debat públic, escoltar els 
missatges de tots, oferir informació immediata, 
col·laborar en la construcció d’un poble més ac·
cessible a tots els que hi vivim.

> PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS amb l’ajuda del 
Consell de Participació Ciutadana, de manera que 
no només el polítics puguen decidir la destinació 
d’una part del pressupost municipal.

> Contractació i compres en proveïdors que tin·
guen les empreses ubicades en Bocairent sempre 

que siga possible. Si no és possible vetllarem per·
què la subcontractació també es quede a empre·
ses locals. 

> Serem estrictes en l’acompliment de la Llei con·
tra la Morositat. L’organisme més pròxim al ciuta·
dà ha de donar exemple i ha de pagar els proveï·
dors, els autònoms i les pimes en els terminis que 
marca aquest marc legal. 

> Inventari de material de l’Ajuntament per a que 
no hi haja material que es duplique per desconei·
xement.

> Agilitzar i simplificar qualsevol tràmit. Celeritat 
en la resposta. 

> Prioritzar la instal·lació de zones Wifi en parcs i 
zones del poble. 

Consulta la versió ampliada d’aquest 
programa electoral en:

http://bocairent.compromis.net/programa-electoral-2015
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