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1.BOCAIRENT: UN POBLE  PER A LES PERSONES. 

Un govern de COMPROMÍS a Bocairent tindrà com a objectiu principal millorar i estendre la 

qualitat de vida de les persones del nostre poble. Un poble que progresse, que avance, amb 

equitat i justícia i per poder  mirar al futur amb optimisme i al present amb satisfacció i seguretat.  

 

2.GOVERN AMB COMPROMÍS. 

 

2.1.PARTICIPACIÓ I BON GOVERN. 

La nostra acció de govern consisteix a treballar PER A les persones i AMB les persones. 

El foment de la participació ciutadana serà una de les prioritats del Govern de Compromís. 

Amb programes de pressupostos municipals participatius i obrint literalment l'ajuntament a  

la ciutadania, aprovant, i posant en funcionament ordenances de participació i transparència, les 

quals permetran incorporar aquestes noves reclamacions ciutadanes a la nostra gestió de govern. 

 

2.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ. 

Crear i posar en funcionament un veritable Viver d’empreses, un espai destinat a les persones 
emprenedores que volen iniciar un negoci en un entorn que afavorisca el seu desenvolupament i 
consolidació. L’objectiu és facilitar l’inici de noves activitats empresarials a través d’un conjunt de 
serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el mercat i totalment adaptats a les 
necessitats del nou emprenedor. 
 

Crear un “Projecte d’Inserció Sociolaboral” que afavorisca, de manera individualitzada, la plena 

integració de les persones demandants de faena i el contacte directe amb empreses i altres entitats 

per  facilitar una recerca d’ocupació activa. 

 
Diversificar la indústria i mirar d’afavorir una economia del bé comú i sostenible. A més, cal 
simplificar els tràmits per a rebre noves empreses al nostre poble. Proposem que tota la 
documentació necessària per a començar qualsevol empresa estiga simplificada al màxim i que es 
resolga amb la major rapidesa. 
 
Incorporar a la programació anual cursos del SERVEF per a persones aturades, remunerats o no, 
que permeten millorar les capacitats d’aquelles persones que estan patint la falta d’ocupació, i 
evitant el trasllat a altres poblacions veïnes. 
 
Proveir-nos del  servici  de  caixer “Autoservef ” per poder inscriure’s, renovar, sol·licitar cites, 
traure certificats i actualitzar-se en les ofertes. En definitiva, facilitar la vida a les persones que no 
disposen de mitjans per poder imprimir i visualitzar les ofertes, així com també evitar 
desplaçaments al poble veí d´Ontinyent. 
 

Fomentar el desenvolupament de  mesures d’inserció laboral en el col·lectiu juvenil, mitjançant 

programes de formació i qualificació professional per a la creació i millora d’oportunitats 

d’integració de la joventut en el mercat de treball. 

 
Potenciar  de la creació de cooperatives laborals que es basen en l’economia sostenible. 
 

 
2.3. URBANISME I  ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 

Pla “Bocairent accessible”. Millorar l’accessibilitat dels nostres carrers i voreres, amb accés 
universal per totes les persones, eliminant barreres arquitectòniques i facilitant l’accés a les 
persones amb mobilitat reduïda o carrets de xiquets.  



Ampliar els “pipicans” i crear una zona canina amb el consens dels usuaris i la disponibilitat de 
terrenys públics.  
 
Limitar el creixement del polígon industrial a l’arribada i creació de noves empreses fent un ús 
adequat 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. 
 
Crear zones d’aparcament de motos a diversos carrers per a no ocupar places de cotxes. 
 

 

2.4. AGRICULTURA I MEDI AMBIENT . 

Promocionar els horts urbans que envolten el municipi, tot facilitant-ne  el seu ús. 
Destacar la importància del minifundi en la nostra economia amb la creació d’una marca 
corporativa i de qualitat de comerç local per a productes agrícoles o ramaders, com els embotits, 
l’oli, la mel, les fruites, etc. 
 
Facilitar a les Comunitats de Regants Locals l’accés a ajudes públiques per a la millora i 
modernització dels regadius, (millora de sèquies, neteja de marges, consolidació de ribes).  
Generar activitats i jornades per a conscienciar al veïnat del municipi de la importància de cuidar el 
nostre entorn. 
 

 

2.5. PATRIMONI, TURISME I FESTES. 

Iniciar les gestions per a l’adequació i millora de la pujada al Sant Crist. 

 
Realitzar una nova guia docent del Patrimoni local, amb la col·laboració dels centres educatius, 
culturals, turístics i d’altres, disposant d’un dossier educatiu per als visitants de la localitat en la 
recerca d’un turisme educatiu i cultural.  
 
Mantindre una interlocució amb la propietat privada  per  aplegar  a un acord i posar en valor la 
zona de tombes de Massarra, així com instal·lar panells i incloure aquest indret en les rutes 
turístiques. 
 
Coordinar tota l’oferta turística mitjançant un Pla de millora consensuat amb el sector i amb els 
museus i monuments a fi de facilitar, millorar i ampliar el nombre de visites a Bocairent, sobretot 
en moments de temporada alta al poble com Pasqua, dates significades o ponts. 
 
Gestionar amb Turisme Comunitat Valenciana una programació de cursos de formació de 
qualitat  a les empreses i associacions relacionades amb el sector turístic i hoteler, així com a nous 
emprenedors turístics  per a millorar el coneixement i el servei que es presta des del poble a 
l’exterior i fent que siga Bocairent un referent de la formació turística de l'interior de València. 
 
Millorar i incrementar la promoció on-line de Bocairent i treballar buscant sinergies en promoció 
amb destinacions pròximes amb alts fluxos de turisme: Xàtiva (Interior), Gandia-Cullera (Platja). 
 
Crear la figura d’ambaixador/a turístic/a comptant amb bocairentins i bocairentines reconeguts 
(esportistes, músics, etc.) per a participar de la promoció turística de Bocairent. 
 
Treballar colze a colze amb les empreses de Serveis Turístics i Allotjaments per a potenciar la Serra 
Mariola i tot el seu valor natural, paisatgístic i etnològic. 
 



Programar cada mes de l'any (fora de temporada alta) una activitat, esdeveniment o acció que 
contribuïsca a la desestacionalització. 
Proposar, i estudiar conjuntament amb les entitats excursionistes locals, amb la FEMECV 
(Federació d'Esports de Muntanya i Escalada) i altres implicats, la construcció d'una VIA FERRADA, 
prop del poble, una activitat molt sol·licitada actualment per les persones amants dels esports de 
muntanya i que atraurà molts més visitants al poble amb el que això comporta per al comerç, bars, 
restaurants, cases rural, hotels, etc.  
 
Marcar un PR ( Sender de xicotet recorregut) , que travessant el poble done a conèixer, a més de la 
nostra serra , el centre històric. Aquest tipus de senders existeixen en infinitat de poblacions i 
Bocairent no hauria de ser menys, ja que tenim uns valors mediambientals i històrics 
incomparables. 
 

Col·laborar de forma activa en els diferents programes de festejos mantenint i augmentant la 

participació de l’ajuntament segons les necessitats. 

 

 

3. BARRI MEDIEVAL. 

Dinamitzar la comissió del Barri Medieval, elaborant un procediment d´actuació per a l´estudi, 
aprovació,  seguiment i control  de les propostes de les veïnes i els veïns. 
 
Plantejar actuacions de restauració i posada en valor: Barri de Sant Joan (zona més degradada) així 
com la restauració del Portal d’Agost, únic accés antic al poble. 
 
Publicitar, assessorar  i dinamitzar les subvencions als programes de regeneració urbana (ARRUR) 
per a la recuperació, renovació i manteniment del Barri. 
 
Habilitar d´un espai  (coworking) municipal com a filosofia de treball i de vida que permeta que 
professionals de diferents sectors puguen compartir el mateix espai de treball sense perdre la seua 
pròpia independència. 
 
Revitalitzar el barri, estudiant la possibilitat de llogar o vendre a preu simbòlic les cases de 
titularitat municipal. Iniciativa que es pot estendre als propietaris que no habiten les seues cases i 
necessiten d´un manteniment. 
 
Posar en marxa el vehicle “eruga” (pressupostat des de fa tres anys) per a l´ús del veïnat del Barri 
per a entrar i traure materials (enderrocs, llenya, etc). 
 
Millorar l´accessibilitat i mobilitat. Un Barri sense mobilitat està mort. Les alternatives a la 
millora de la mobilitat que es plantejaran estaran consensuades amb els veïns i veïnes del Barri. 
 
Estudiar possibles bonificacions a les cases (IBI) i els dels permisos d’obra, eliminant al mateix 
temps, les taxes d’ocupació de via pública a aquelles persones que decidisquen rehabilitar una casa 
al Barri.  
 
Conservar, condicionar i construir nous parcs i espais verds, així com dotar-los de papereres i 
bancs.  
 
Instal·lar passamans en les zones de major inclinació i risc de caiguda per a la seguretat del veïnat. 
 
Declarar zona d’interès especial en activitats i venda d’articles tradicionals i d’artesania en períodes 
de turisme, per incrementar l’activitat i convivència veïnal. 
 



 

 

 

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA. 

Apostar per la implicació i compromís de la societat civil en l'acció política, afavorint el seu dret a 

participar activament en la conformació de polítiques que milloren la seua vida, 

incrementant la qualitat democràtica de les institucions públiques i construint conjuntament el que 

volem per al nostre municipi. 

Reconèixer el dret de totes les persones a intervenir activament en el procés de presa de decisions 

en la gestió dels assumptes públics locals, mitjançant la creació d'espais efectius de participació i 

diàleg. 

Garantir el dret de les persones a  rebre informació sobre l'activitat municipal, l'audiència per 

membres del Govern local, fer peticions o demanar aclariments sobre actuacions municipals, fer 

propostes a través d'iniciatives ciutadanes, presentar suggeriments, reclamacions i queixes, 

consulta ciutadana sobre assumptes d'especial transcendència de competència municipal, foment 

de l'associacionisme, etc. 

Apostar  per acostar l'administració local a la ciutadania, orientant la política cap al públic i fer als 

veïns i veïnes més conscient del poble en què habiten, posant en marxa actuacions com “Els 

Pressupostos Participatius”   basats en les preferències i prioritats que la població té en relació amb 

la despesa pública municipal disponible, facilitant la màxima participació i oferint eines 

informàtiques sense oblidar la presencialitat. 

 

 

 

5. COMPROMÍS AMB LES PERSONES. 

Per a un Govern Compromís continua sent més important que mai que les persones siguen 

tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se com a ciutadans , per a 

contribuir al progrés i benestar del nostre poble. És per això, que vetlarem per la igualtat de drets i 

la igualtat d´oportunitats així com pel compliment i desenvolupament del Pacte València contra la 

Violència de Gènere i Masclista.  

 

 

5.1. LES POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT. 

Dinamitzar el Consell Municipal de la Joventut  en sintonia amb els objectius de l’Estratègia 
Valenciana de Joventut de la Generalitat del Govern del Botànic. 
 
Desenvolupar programes destinats a la formació per a l’autoocupació, impulsant programes 
locals d’ocupació i de  reincorporació laboral de joves. 
 
Posar en marxa programes per a desenvolupar habilitats i millorar l’ocupació de joves que han 
deixat el sistema educatiu de forma precoç, aprofitant els recursos del programa “Jove 
Oportunitat” de l’Institut Valencià de la Joventut. 
 

 

5.2. EDUCACIÓ. 

Millorar l´entrada principal al recinte escolar del CEIP Lluís Vives (canviar la porta per una de més 
segura) així com eliminar les dues escales per poder accedir a l´edifici. 



 
Col·laborar i donar suport a la comunitat educativa de l’escola (famílies, professorat i alumnat) que 
el proper curs escolar comença amb un nou model educatiu de Jornada Continuada.   
 
Estudiar la possibilitat de posar un ascensor o elevador per garantir la inclusió de tot l’alumnat. 
 
Mantindre les beques de menjador escolar i ampliar l’ajut a les famílies perquè siga possible 
prorrogar el menjador escolar en els mesos de setembre, juny, i durant l´any desprès del canvi de 
model de jornada educativa. 
 
Ampliar l’oferta de l’Escola de Persones Adultes (EPA) consolidant el projecte d’oferta formativa a 
Bocairent.  
 
Promoure cursos d’alfabetització digital i d’iniciació a les tecnologies de la informació (amb 
metodologies dinàmiques i actives) així com d´aprofitament i bon ús de les xarxes socials. 
 

 

5.3. CULTURA. 

Somriu als parcs: dinàmiques diverses de tallers, concerts, teatres, etc. dirigides a grans i menuts. 

 

Dinamitzar i desenvolupar l´oferta cultural actual afavorint i incentivant la creació cultural local. 

 
Afavorir la interacció creativa entre diferents col·lectius i artistes. 
 
Apostar per la creació cultural per part de la joventut local i comarcal, i afavorir la seua presència 
en l’oferta cultural i festiva local i comarcal. 
 
Convertir les comarques en el referent cultural bàsic. Promocionarem programes d’intercanvi 
cultural amb les persones emigrants que visquen a la localitat.  
 
Posar en marxa programes de promoció del valencià imaginatius i que impliquen una major 
participació  de la gent. 
 
Afavorir l’aprenentatge del valencià a les persones nouvingudes, tot garantint no només el respecte 
sinó la potenciació de les seues peculiaritats. 
 

 

5.4. PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ. 

Desenvolupar plans de normalització lingüística i fomentar la millora del valencià i l’ús social  de la 
llengua en totes les seues vessants i com a llenguatge de l’administració amb una política d'acollida 
i  d´integració lingüística en les persones nouvingudes, amb plans específics per a les adultes. 
 

 

5.5. JOVENTUT I OCI. 

Programar activitats d´oci actiu i participatiu, tenint en compte les propostes tant del Consell 

Municipal de Joventut com del Consell Municipal de Cultura. 

 

Convertir la Casa de la Joventut en l’edifici de referència on tinguen cabuda iniciatives nascudes de 
la joventut de Bocairent. 
 
Treballar amb tècniques i recursos per arribar als interessos i necessitats dels joves i adolescents,  
creant una bústia física  en els centres educatius (IES i CEIP Lluís Vives) perquè de forma anònima 



es puguen recollir tots el suggeriments de l’alumnat. Una forma d’atendre el seus interessos reals és 
acordar conjuntament part de la programació destinada a eixa franja d’edat, com per exemple 
teatres, tallers, concerts, etc. 
 
Oferir un 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. 
 

 

5.6. ESPORTS. 

Crear el Consell Municipal d’Esports on estiguen representats tots els clubs esportius a fi de 

conèixer les seues necessitats i tindre en compte les seues aportacions. Sols així aconseguirem 

potenciar i promocionar l’activitat física com a model de vida a Bocairent. 

 

Les subvencions destinades a l’esport s’aprovaran al consell municipal i les augmentarem per 

poder adquirir més materials esportius. 

 

Recolzar la formació per a aquells/es esportistes que ho necessiten, entrenadors, arbitratge, etc. 

 

Creació d’un gimnàs a l’aire lliure. Xicotet parc de cal·listènia amb TRX per treballar l’entrenament 

funcional. Oferirem supervisió gratuïta de professionals en la matèria. 

 

Establir una política clara i coherent  d´actuació periòdica en el manteniment i conservació de les 

instal·lacions esportives. 

 

Implantar un pla d´igualtat en l´esport, per fer visibles a les dones i acabar amb les actituds 

sexistes. 

 

 

5.7. BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. 

Crear una finestra de tramitació dels ajuts de la Llei de Dependència que facilite les sol·licituds, a 
banda d’impulsar l’aplicació de la llei i de fer-ne un seguiment en l’àmbit municipal. Les valoracions 
dels dependents seran la nostra prioritat. 
 
Suport a la llar de jubilats. A més de tindre present la creació d’Escoles, cursos i tallers específics 
per a la 3a edat. 
 
Continuar augmentant les ajudes  al Centre de dia de l´AFAB (Associació de familiars de persones 
amb Alzheimer de Bocairent), col·laborant amb la gestió i assumint despeses. Estudiar i valorar 
amb totes les parts interessades  la possibilitat real de que la gestió la realitze l´ajuntament. 
 

Implantar un “Servei d’Educació de Carrer i Mediació de Conflictes” a nivell comunitari i educatiu, 

amb la finalitat d’establir una millor relació interveïnal i una convivència respectuosa tant al poble 

com als centres educatius. 

 

 

 

 

 

 



5.8. SANITAT. 

En Compromís seguim apostant per un sistema sanitari universal, públic, gratuït, equitatiu, de 

qualitat i adequadament finançat.  

 

Actualment el Centre de Salut no compta amb una dependència exclusivament dedicada a les 

urgències i a les emergències sanitàries. És per això que demanarem i farem les gestions 

necessàries per fer una reforma al Centre de Salut on plantejarem la construcció d´un BOX 

D´URGÈNCIES, amb tot l´equipament tècnic necessari per atendre les urgències i on es puga 

realitzar la reanimació cardiopulmonar (R.C.P) amb la qualitat i seguretat que es mereixen els 

nostres veïnes i veïns. 

 

Posar en marxa “Bocairent camina”, que és una iniciativa de rutes guiades, dirigida a persones 

majors,  sempre coordinades i supervisades pels metges del centre de salut. 

 

 

5.9. CONVIVÈNCIA, SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS. 

Potenciar el Consell de Seguretat Ciutadana amb la participació de representants de la 

Corporació, de la policia local, de les associacions de veïnat, de comerç, dels centres educatius, de 

les associacions juvenils i d’altres que siguen d’interès comunitari.  

 

Garantir un servei administratiu eficaç, propi o delegat en una altra administració, per a la 

tramitació del procediment sancionador i la sol·licitud i tramitació de permisos. 

 

Afavorir una  programació continuada de campanyes de prevenció, sobretot en aspectes 

d’educació viària, i de drogodependències, difusió de drets de les persones i també d’altres de 

sensibilització com ara la bona utilització dels espais i dels serveis públics. Totes aquestes 

campanyes  amb la participació del món educatiu. 

 

Crear la regidoria d´igualtat amb pressupost diferenciat per treballar polítiques de conscienciació, 

atendre a les víctimes del maltractament, fomentar accions de coeducació des de la base, etc. 

 

Elaborar un Protocol d’Actuació en Violència masclista que coordinarà tot el que el municipi pot 

oferir com a recurs de prevenció i atenció en violència. 

 

 

6. MODEL ECONÒMIC: MUNICIPIS EMPRENEDORS, SOSTENIBLES I RESPONSABLES. 

 

Un govern de Compromís posarà a les  persones com a centre de la política econòmica i vetlarà per 

la generació d´oportunitats econòmiques d'acord al nou moment en la industria, serveis, economia 

social i pimes. 

Posar l´atenció en el sector de població més vulnerable com són les dones, joves, persones amb 

diversitat funcional, majors de 55 anys i migrants, amb la implementació mitjançant delegació de 

competències, convenis, pactes o subvencions d’altres administracions, d’itineraris formatius que 

milloren els perfils professionals de les persones i lluiten contra la precarització del treball i el 

foment de formes de treball cooperatiu. 



Col·laborar amb el servei públic autonòmic d’ocupació (Laboral) i dissenyar programes locals 

d’ocupació  i foment de l’economia d’acord amb les oportunitats econòmiques del territori, tractant 

en tot cas d’assegurar la continuïtat i millora dels programes ja establits.  

Suport del comerç al detall, amb plans i convocatòries d’ajudes per millorar els models de negoci.  

Impulsar un nou model de Mercat Municipal, comercialitzador de productes ecològics, de 

proximitat i qualitat, generador d’experiències culturals i gastronòmiques, al mateix temps que amb 

serveis capaços de competir amb el comerç electrònic en mans de gegants generalistes o grans 

superfícies. 

Fomentar l’autoocupació i generació d’empreses promogudes per joves i dones i incentivar la 

cooperació empresarial. 

Fomentar l´economia cooperativa i l´economia feminista organitzant estructures que posen l´accent 

en uns valors i formes de fer com el suport mutu, igualtat i equitat, solidaritat, responsabilitat, etc. 

 

 

7. SOSTENIBILITAT. 

En Compromís entenem la transició ecològica protagonitzada des dels municipis com la posada en 

valor d’un full de ruta que incloga tots els elements de la sostenibilitat amb la finalitat de reafirmar 

el Compromís amb les persones, la transparència, la participació de la ciutadania i la preocupació 

pel Medi ambient en interès del Bé Comú, l’ús d’energia d’origen renovable i sostenible i el foment 

d’una cultura fonamentada en l’economia circular. 

 

Posar la diagnosi energètica al capdavant de les actuacions municipals de manera que les accions 

s’optimitzen al màxim energèticament i econòmicament.  

 

Impulsar les instal·lacions d’autoconsum en els edificis municipals perquè tots els edificis 

públics estiguen dotats d’instal·lacions renovables fotovoltaiques d’autoconsum. En especial, 

posarem  èmfasi en els col·legis, on  l’ajuntament  és qui té les competències, i als instituts, on 

l’ajuntament ho sol·licitarà   a la GVA. 

 

Promoure la participació i l’alfabetització energètica per a la ciutadania com a garantia de 

transformació del model energètic i la sobirania energètica. 

 

Impulsar la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis, per aconseguir habitatges 

energèticament adequats i suficients per a tota la ciutadania.  

 

Prioritzar les ajudes municipals a la rehabilitació d’edificis al fet que es complisquen els criteris 

energètics i d’aïllament fixats a la Directiva 2018/844 d’Eficiència Energètica i Eficiència Energètica 

dels Edificis, en el sentit de tendir a edificacions de consum energètic pràcticament nul. 

 

Promoure la creació d’una Finestreta Única per a tramitacions, assessorament i gestions 

energètiques. 

 
Promoure la Modificació de la fiscalitat així com la incorporació de deduccions en forma de 

bonificació a l’Impost de Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en les activitats que incorporen mesures 

alineades amb la reducció d’emissions de CO2, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. 



 

Bonificar fiscalment amb discriminació positiva les activitats alineades amb l’economia baixa en 

carboni. 

 

Promoure la contractació amb comercialitzadores i/o productores 100% renovables. 

 

Implementar una fiscalitat reduïda o nul·la per a vehicles elèctrics, instal·lacions d’autoconsum, 

energies renovables, rehabilitació energètica d’habitatges i edificis, etc. 

 
 

 

 


