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PICANYA, MÉS: 

 
- Solidària. En èpoques de crisi, la societat no pot abandonar ningú. Si som SOCIETAT, hem de 

comportar-nos com a tal. Persones, joves i majors, famílies senceres, estan patint de valent la cruesa 

d’aquesta crisi estafa i, a Picanya, hem de ser exemple de mesures que combaten i canvien aquesta 

situació. 

 
- Participativa. L'aprofundiment de la democràcia participativa. En un context marcat per la 

mundialització econòmica i pel cada vegada major distanciament dels centres de decisió estratègica 

respecte dels ciutadans, es fa del tot necessari articular mecanismes de participació i 

d'aprofundiment democràtic que permeten que les persones decidisquen sobre aspectes essencials 

de la vida pública i controlar la tasca de governs i administracions de forma real. 

 

- Possible. Un poble sostenible i viable. La construcció del model de ciutat s'ha d'ajustar a les 

possibilitats reals. Cal mesurar el que es fa per a evitar que un endeutament exagerat hipoteque el 

nostre futur més immediat. No es poden fer infraestructures, el manteniment de les quals va en 

detriment del benestar diari i de la garantia del manteniment i funcionament dels serveis bàsics. No 

es pot reproduir a escala municipal el model que es critica a les Àgores, Terres Mítiques, etc. Els 

comptes municipals, després de la situació d'emergència patida, han de reconduir-se a 

l’endeutament possible i necessari i cal actuar per a incidir en això. 

 

- Valenciana. Per això, defendrem polítiques de promoció de la nostra llengua, cultura i identitat 

nacionals, partint de la base de la integració, la cohesió social i el sentit de país. Els nostres programes 

sectorials (cultura, educació, joventut, etc.) tenen com un dels principals objectius l'extensió de l'ús 

del desvetlament de la consciència nacional col·lectiva. 

 

 

UNA PICANYA, AMB: 

 
- Promoció de valors solidaris. En un context mundial com l'actual, el nostre país i el nostre poble ha 

de ser un exemple de solidaritat amb els pobles que lluiten pel seu dret a la vida i a la dignitat. 

Aquesta solidaritat ha de veure's reflectida tant des de l'actuació institucional, com des de la 

promoció educativa dels valors que la fan possible. 

 

- Un desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible, que partint del caràcter 

ecològic de l'activitat humana no es limite a la gestió immediata de qüestions mediambientals 

aïlladament, sinó que els diferents projectes estratègics tinguen com a referència un model de territori 

equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient i les persones, la investigació, 

producció i serveis, amb l'objectiu posat en la millora de la qualitat de vida de la majoria de la 

població. 

 

- La dinamització del teixit associatiu i la promoció de l'autoorganització ciutadana és una de les 

bases principals per a la construcció d'una societat de persones lliures, responsables i solidàries. Ens 

comprometem en el treball d'anar configurant una forta xarxa social de caràcter popular, com a 

principal garantia de ciutat viva i participativa. Caldrà tendir a la cogestió i coresponsabilització de la 

societat civil en el desenvolupament dels diferents programes sectorials. 
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I per arribar això encara ens queda molt de camí, és per això que proposem; 

 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Hui dia tots parlen de la participació ciutadana. Totes les forces polítiques s'omplin la boca d'aquest i 

d'altres conceptes amb la idea d'aparéixer davant la ciutadania com a genuïns demòcrates. La 

realitat, però, és que molt sovint els partits no fan sinó pervertir el significat de les paraules, fent 

polítiques d'aparador o fent servir mecanismes burocràtics i obsolets que no són representatius de la 

realitat ciutadana. Amb Compromís has pogut confeccionar les candidatures (Primàries) i ara podeu 

participar del programa, suggerint, proposant etc. 

La democràcia actual no és una democràcia real, ja que no és participativa. Aquesta participació està 

impedida pels poders fàctics que en fan ús i la manca de voluntat política real. Cal alliberar-la per 

deixar passar i donar protagonisme a la ciutadania, aconseguint la seua participació real. L'impuls de 

la democràcia participativa és indestriable de la denúncia del dèficit democràtic al poder de les 

institucions i organismes públics. 

Compromís per Picanya vol crear, des de l'Ajuntament, uns espais de participació popular directa per 

garantir que la política municipal és, des del 

poble i per al poble, i no acabe reforçant el desinterés per la política. 

Aquests espais han de servir per retornar la política a la gent. Entenem per política l'activitat 

encaminada a buscar solucions als problemes que com a col·lectiu ens afecten. Cal desvetlar la 

confiança dels ciutadans en ells mateixos, atés que no solament tenen el dret de demanar, sinó que 

tenen el dret i la capacitat de decidir i d'elaborar solucions. 

Per tal d'aconseguir això, cal trencar l'escissió cada vegada més gran entre la classe política i la 

ciutadania. Des de l'esquerra real, defensem que totes i tots tenim el dret i el deure de fer política en 

la mesura que és responsabilitat del conjunt del poble vetlar pels afers públics, siguen de caràcter 

econòmic, social, ecològic o cultural. 

Aquesta escissió es veu reforçada per una desinformació alimentada des de les institucions. Cal 

combatre aquesta desinformació, tot recordant que «només existeix democràcia amb gent igualment 

informada». Per això és fonamental que els municipis es doten d'uns mitjans de comunicació 

transparents, de qualitat i sotmesos al control democràtic del conjunt de forces polítiques i del teixit 

associatiu. 

Una altra de les condicions fonamentals per a garantir la participació és afavorir l'autoorganització 

popular. En aquest sentit cal treballar pel reforçament i l'extensió del teixit associatiu de base 

popular, vetlant per unes entitats dinàmiques, democràtiques i independents dels poders polítics, 

econòmics i religiosos. 

També cal tenir en compte que una de les formes més directes de participació que cal promoure és la 

coresponsabilització del teixit associatiu en la gestió d'equipaments i programes, a través de convenis 

que tant la prestació del servei públic, com l'enfortiment del paper de les entitats, de manera que 

aquestes passen de simples agents consultors a esdevenir també protagonistes de l'acció de govern. 

Des de Compromís per Picanya, denunciem les traves que suposa l'actual marc juridicopolític a 

l'autonomia municipal i a la democràcia participativa i volem promoure un Reglament Orgànic 

Municipal que facilite els màxims mecanismes de participació popular possibles: participació en els 

plens, publicitat de les comissions informatives, convocatòria de consultes populars, articulació de 

consells sectorials, accés a les actes i als ordres del dia dels plens, les comissions informatives i les 

comissions de govern, etc. 

Pel que fa a la informació municipal, defensem la creació de mitjans de comunicació municipals amb 

la màxima transparència i pluralitat. 

Obrir la participació dels consells municipals a totes les organitzacions interessades a assistir-hi. 

Defensem també l'organització d'assemblees per a la discussió dels pressupostos municipals, perquè 

l'autèntica participació ciutadana s'ha de basar en la capacitat d'intervindre en les decisions que 

afecten tots els ciutadans. 
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TOT AIXÒ ES CONCRETARÀ EN: 

- La realització de plens monogràfics oberts i de debats municipals públics, on la població tinga veu i 

se l’escolte. 

- Creació de l’escó ciutadà, per a la participació en els debats Plenaris ordinaris, de ciutadans que ho 

desitgen. 

- Que la confecció dels pressupostos municipals participatius, buscant que s’impliquen en aquesta 

tasca els col·lectius i associacions de Picanya. 

- S’impulsaran les tecnologies telemàtiques, a fi de permetre a qualsevol ciutadà accedir a la 

informació general que vulga d’una manera ràpida i senzilla. Tindre accés al debat que es produeix a 

l’interior de la institució sobre qüestions generals de Picanya o sobre projectes concrets. Expressar la 

seua opinió en el moment en què aquesta opinió pot tindre conseqüències i compartir reflexions 

sobre temes d’interés ciutadà amb responsables polítics, tècnics i altres ciutadans. 

- La realització d’enquestes per a conéixer l’opinió de la ciutadania (per barris, per col·lectius socials) 

en aquells aspectes que siguen de transcendència social. 

- Amb un 5% del cens de la població es podrà elevar a consulta un tema de transcendència social per 

part de la ciutadania. 

- Obrir una bústia/contestador/correu-e/finestra per arreplegar aportacions, queixes, suggeriments 

de la ciutadania amb contestació garantida en un màxim de 48 h laborals. Implantarem, segons 

marca la Llei de Règim Local Valenciana la figura del Defensor del Ciutadà i la Ciutadana 

-  Habilitar espais d’expressió pública plural (murals, taulers). La seua utilització com a espai 

d’informació serà complementària amb altres espais de debats i participació. 

- Promoure nous mètodes de treball que permeten adequar l’organització municipal i els 

procediments per afavorir el treball interdisciplinari i de participació ciutadana. 

- Complementar l’actual sistema d’alertes (via sms, app i correu electrònic) on la ciutadania puga 

donar-se d’alta voluntàriament, per a rebre informacions diverses de l’ajuntament: obertura de 

terminis, programació cultural, ofertes d’ocupació, informacions urgents de transcendència 

ciutadana, etc. 

VIVENDA 

 
La vivenda és un dret i ha de ser assequible, HABITATGE DIGNE, cal garantir una oferta de VPO 

permanent i viable. Els ajuntaments, tot i no ser les entitats amb més competència en aquest tema, 

poden fer una tasca molt important.  

 

Proposem: 

a) Promoció de la vivenda de protecció oficial: 

 Incrementant el nombre de la vivendes construïdes de VPO. 

 Incrementant el control de la seua qualitat. 

 Llistes públiques de les persones interessades, i dels procediments d’adjudicació. 

b) Utilització de recursos municipals per a l'edificació de vivenda de protecció: 

 Facilitant sòl municipal per a la promoció de VPO. 

 Constituint directament l'Ajuntament com a promotor de VPO. 

 No descartar mesures de més impacte, si cal, recorrent fins i tot a l'expropiació de solars 

infrautilitzats, per posar-los a disposició del municipi. 
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c) Estudi de mesures per fomentar l'ocupació de les vivendes buides de Picanya, fomentant la seua 

posada en el mercat de venda o lloguer. En concret: 

 Elaborar un cens de vivendes desocupades. 

 Gravar fiscalment les vivendes desocupades o infrautilitzades. 

 Manteniment i increment del Pla de lloguer. 

 Compra i rehabilitació de vivendes buides, reconvertint-les en vivendes “comunitàries” per a 

gent jove i gent major, tal com hem defensant en propostes concretes. 

d) Promoció de la rehabilitació d'habitatges amb fórmules imaginatives, com pot ser la cessió de 

l'habitatge per a polítiques socials, a canvi d'assumir-ne la rehabilitació. 

e) Promoure l'edificació amb materials i tecnologies respectuoses amb el medi ambient i l'eficiència 

energètica. 

f) Proposar la modificació del pla general d’ordenació urbana possibilitant la reconversió de les 

actuals vivendes unifamiliars en plurifamiliars en el nucli antic, amb escrupolós respecte a la 

configuració urbanística actual. 

g) Recuperar i transformar la Residència de la 3a edat de la rotonda d'Andreu Alfaro en habitatges de 

lloguer de protecció oficial per a joves, tal com nosaltres ja ho hem plantejat. 

 

INFRAESTRUCTURES 

 
L’AVE ja està. Quan la planificació era del PP, el PSOE prometia que si guanyava aniria soterrat per 

l’horta, després, que aniria arran de terra, i quan guanyà, per últim, que aniria envoltat d'un corredor 

verd. Qualsevol ciutadà de Picanya pot extraure les seues conclusions. El PSOE i el PP tenen un deute 

vitalici amb Picanya. 

Picanya no és, ni de bon tros, un municipi “acabat”. Falten moltes mesures que són necessàries: 

- Vigilar degudament la construcció de col·lectors i canalitzacions en les zones noves perquè no 

tornen a inundar-se multitud de vivendes per dèficits urbanístics. 

- Estudiar l’accessibilitat correcta de les voreres. Refer progressivament les que no siguen correctes i 

vigilar l’estat de les actuals. 

- Urbanitzar els carrers nous pensant especialment en el vianant. Construir voreres més amples i 

sense barreres arquitectòniques. El carril bici ha d’anar en tot cas per l’asfalt separat per balustres o 

altres elements, instal·lar sistemes que faciliten l’accés de vianants a les rampes, passos de vianant i 

voreres. 

- Estudiar la manera de reduir consum elèctric en els fanals amb la seguretat ciutadana: reduint la 

intensitat dels fanals a partir d'hores nocturnes, llevant el llum d'alguns fanals, coordinats amb altres 

que sí que estan encesos, canvi de llums per leds, automatitzant eficientment el control de 

l’enllumenat, etc. A més, establint relacions institucionals amb la Universitat Politècnica per a fer 

estudis de redisseny i efectivitat de l’enllumenat públic. 

- Estudiar les possibilitats de redisseny d'alguns carrers que estan pensats únicament per a 

l'automòbil. Un exemple espectacular –encara que se’n podrien mencionar més– és l’avinguda Nou 

d'Octubre, que en alguns trams ni tan sols té vorera per a vianants, l'espai de la qual està íntegrament 

dedicada als automòbils (amb la qual cosa el límit de 30 km per hora és amplíssimament vulnerat). 

- Amb participació dels veïns afectats, estudiar el possible redisseny dels carrers en què l’aparcament 

es produeix en els dos costats, en quinzenes alternes. Podria ser més lògic aparcar permanentment en 

un dels dos laterals, ampliant d'esta forma les voreres (algunes de les quals són reduïdes). 

- Eliminar tots els perills per a les persones en els elements urbanístics. 

- Instal·lació d’una escala per als vianants al pas superior cap a Paiporta (final del vial del carrer de la 

Pau). 

 
- Estudi de l’actualització o modificació d’espais públics com per exemple el Centre Cultural per a 

l’accés de minusvàlids, a les instal·lacions i als lavabos. 
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- Optimitzar els senyals de trànsit estudiant la seua reducció evitant duplicitats i abaratir el material i 

les dimensions dels senyals que es fa servir. 

- Habilitar o aconseguir un espai multidisciplinar per a les Associacions i ONG’s de Picanya. 

 

En resum, proposem una Picanya més humana, més habitable per a vianants i menys centrada en 

l'ús de l'automòbil. 

 

TRÀNSIT I TRANSPORT. 
 
- Promoure mesures per a la reducció dels sorolls i les vibracions generades pel transit i el metro 

(pantalles acústiques, instal·lació d’elastòmers, etc.) en aquelles zones que ho necessiten. 

- Alternativa al projecte municipal de supressió del pas a nivell del metro: 

 Considerem positiva la idea d'eliminar el pas a nivell però evitant l’aïllament de part del 

poble, com s'ha fet. Cal reivindicar, exigir i aconseguir la permeabilitat de la barrera que 

suposa les vies del tren, més enllà de l’incert soterrament de les vies. 

 Per als vehicles particulars dels veïns i les veïnes proposem sistemes que permeten el pas a 

hores i dies determinats o la construcció d'un pas subterrani. 

- Promoure la utilització de mitjans de transport no contaminants, com la bicicleta, per a 

desplaçaments per l'interior de Picanya. Instal·lar aparcaments per tot el poble, especialment als llocs 

més comunitaris (mercat, metro, supermercats, etc.), aquests han de ser de subjecció lateral i no com 

la majoria que danyen els radis de les rodes. 

- Foment d'un disseny d’infraestructures pensades per a fer de la bicicleta el transport prioritari. 

Instar la prolongació del carril bici existent fins a València Sud. Reivindicar rutes no asfaltades però 

transitables a bici com el barranc (propiciant acords amb els municipis implicats –Torrent, Paiporta, 

Catarroja...– i Diputació per fer un corredor verd i pacífic cap a l'albufera) i camins d’horta que 

connectarien amb altres pobles com Picassent, Xirivella, Alaquàs, etc. Establint si cal convenis amb 

les universitats pel seu estudi i desenvolupament. 

- Estudi de viabilitat econòmica d’acords amb els pobles adjacents i amb la ciutat de València per a 

poder compatibilitzar el lloguer de la bicicleta: que es puga agafar en un poble i deixar-lo en un altre. 

- Reivindicar el tramvia orbital per connectar els pobles de l’horta amb respecte màxim a la zona 

d’horta. 

- Fugir de les actuacions purament propagandístiques que s'han fet, com limitar-se a pintar les 

voreres de verd i anomenar-les “carril bici” (cas de l’av. Nou d’Octubre i de la majoria de la xarxa carril 

bici). 

- Reivindicar l’ampliació d’horaris dels FGV i la freqüència de pas. A més d’una implantació d’horaris 

nocturns per al cap de setmana (divendres i dissabte a la nit). 

- Reducció del 50% de l’impost de circulació, almenys durant 2 anys, a aquelles persones que tinguen 

en propietat vehicles híbrids. 

 

MEDI AMBIENT 

 
Els espais naturals tenen una funció natural, social i econòmica insubstituïble per garantir l'equilibri 

ambiental i humà i la qualitat de vida de la ciutat, a més d'ordenar el territori i fer de nexe natural amb 

els altres municipis. Per això és crucial fomentar acords entre municipis per crear zones de protecció 

comunes i per integrar aquests espais en les xarxes de corredors verds. 

Estem immersos en una dinàmica global de creixement molt forta a tots els nivells. Abans de fer res, 

cal tenir clar que malmetre el territori és irreparable; és a dir, s'ha d'anar amb peus de plom abans de 

fer qualsevol acció precipitada. La principal aposta urbanística de Compromís a Picanya serà aturar 

dràsticament la urbanització d'espais naturals, agrícoles i forestals. 

En aquest sentit, cal garantir la protecció i la integritat dels espais naturals, tot evitant que queden 

afectats ja siga per infraestructures o projectes d'urbanització. 

 

Proposem en aquesta matèria: 
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- Lluitar contra la contaminació atmosfèrica, acústica, visual i lumínica, i fomentar tant l'estalvi 

energètic com l'ús de les energies renovables. 

L'Ajuntament ha fet un primer pas perquè els edificis de nova construcció incorporen un sistema 

d'energia solar tèrmica. L’ajuntament serà capdavanter en la reivindicació per a la recuperació de les 

energies renovables com a fonts d’abastiment dels habitatges i centres públics i privats. 

- Adoptar mesures de protecció per a garantir la supervivència de l'Horta i la seua sostenibilitat. 

- Proposem una alternativa de manteniment en el barranc basada a reforçar les zones baixes, 

especialment aquelles en les quals la mota s'ha rebaixat artificialment. 

- Neteja del barranc amb respecte ecològic i l’adequació per al seu ús per caminants, cicloturistes, 

persones amb mobilitat reduïda, etc., arribant a acords amb els municipis adjacents per a garantir-ne 

la continuïtat. 

- Zones verdes i places infantils. Optimització de les zones de gespa per a reduir el consum d’aigua, 

pel seu caríssim manteniment. Substituir en algunes zones la gespa per espècies més adaptades a la 

nostra realitat hídrica, en concret a rotondes i espais que s’utilitzen de forma decorativa i no lúdica o 

en el seu defecte ús de mitjans alternatius artificials que eviten un alt consum d'aigua (gespa artificial, 

corfes). 

- Prohibir la instal·lació d'indústries insalubres, nocives o sorolloses dins del nucli urbà. 

- Amb caràcter urgent, promoure la millora de la xarxa de subministrament d'aigua, evitant l'actual 

pèrdua d'aigua en les conduccions, que arriba a nivells escandalosos (empresa pública). 

- Racionalitzar el consum d'aigua. Realitzar campanyes informatives de sensibilització.  

- Alternatives al reg amb aigua potable dels jardins públics, com ara, utilització de l'aigua de pous per 

a reg de parcs i jardins, mentre no es puguen emprar aigües residuals depurades. Creació de dipòsits 

emmagatzemadors d'aigua de pluja per al seu ús posterior en reg. 

- Conscienciar la població, per mitjà de campanyes informatives, de la diferència entre la xarxa de 

pluvials –a la qual no s'ha d'abocar cap residu nociu– i la xarxa de fecals, que sí que admet residus 

com l'aigua de fregar, el detergent, etc. 

- Incrementar el nombre de contenidors disposats per a facilitar l'arreplegada selectiva de deixalles. 

Estudis per generar ingressos amb els residus urbans (com la creació de compost). Estudiar la 

implementació del sistema de recollida “porta a porta” de residus i/o la instal·lació del quart 

contenidor (residus orgànics).  

- Conscienciar la població d’emprar els diferents contenidors de reciclatge, per mitjà de campanyes, 

adhesius informatius als contenidors, etc. Tot això dins la campanya general de les “3R”: Reduir, 

Reutilitzar, Reciclar. 

- Vigilància i control de les empreses encarregades de la gestió dels residus, especialment de 

l'Ecoparc. 

- Cal potenciar i incentivar el reciclatge dels residus urbans i industrials. 

Fomentant la minimització i la separació de residus en l’origen i la recollida selectiva en tots els 

àmbits i al llarg de tot el procés: fabricants, distribuïdors, ciutadans i administracions. 

- Facilitar el reaprofitament de residus dipositats a l’ecoparc a persones que ho sol·liciten, és a dir: 

permetre la recollida de residus encara útils o habilitar un espai específic per a la reutilització 

d’objectes diversos (trastos). 

- Impulsar per mitjà de campanyes la utilització d'envasos reciclables i estimulació del consum 

responsable i selecció de deixalles, especialment en els centres educatius. 

- Instal·lació urgent de més zones específiques per a l’oci i les necessitats fisiològiques dels gossos. 

- Realització de campanyes d'informació i pla de xoc per a aplicar la normativa als amos d'animals 

que no arrepleguen els excrements. 

- Vigilar el compliment de les ordenances sobre animals. 

- Estudi d’instal·lació d’aparells de conversió de l’esforç físic en energia elèctrica en les sales 

d’exercicis públiques (pavelló i piscina municipal) per conscienciar envers el consum i la producció 

energètica. 

- Fer ús de paper ecològic en tots els organismes dependents de l’ajuntament. A més de promoure el 

seu ús en altres organismes vinculats (escoles,...). 

- Identificar les empreses del poble que realitzen recollida selectiva de fem (oli, paper, embalatges, 

vidre... ) i estudiar mecanismes de bonificació fiscal.  



 

Programa de govern -Eleccions Municipals 2015- 

- Elaborar programes per reduir tot tipus d’emissions contaminats, adquirint compromisos concrets i 

avaluables. 

- Fomentar la compra verda i la contractació ecològica de béns i serveis municipals per tal d’influir 

sobre els mercats i afavorir nous hàbits de consum, productius i comercials. 

- Fer un consum racional d’energia en els edificis i instal·lacions públiques, eliminant els llums 

ornamentals i deixant aquelles imprescindibles en les hores que siguen estrictament necessàries per 

circumstàncies de seguretat. 

- Pla d’estalvi de comunicacions i avisos, potenciant altres tipus de comunicacions (electròniques, 

megafonia,...) reduint el consum de paper i la publicitat. 

- Acord amb la Universitat per realitzar una ecoauditoria municipal. 

 

EDUCACIÓ 
 
Des de Compromís apostem clarament i decididament pel suport municipal a l'ensenyament públic: 

- Volem una veritable Escola Infantil Municipal. Suport i subvenció a les AMPA i als centres escolars per 

a afavorir l'ampliació dels horaris d'obertura dels col·legis, escola matinera, activitats extraescolars a 

les vesprades, etc. 

- Obrir l’ús dels col·legis a la ciutadania amb la possibilitat d'obrir les zones esportives a joves per 

practicar l'esport, buscant iniciatives per controlar-ne l'ús. 

- Defensa dels interessos educatius del poble davant la Conselleria d'Educació. 

- Oposició frontal a la política de desmantellament de l'ensenyament públic. 

- Promoure la independència del Consell Escolar Municipal. 

- Realitzar un programa de suport escolar, on es treballe tant amb els absentismes escolars com els 

que presenten èxit escolar però no tenen suport familiar. Cal crear o promoure la creació de recursos 

de reforç escolar de vesprada, on monitors/educadors socials puguen ajudar a l’estudi de aquells 

menors que ho necessiten, en coordinació amb els centres escolars del poble. 

- Campanya a final del curs escolar per arreplegar tots els llibres de text que estiguen en bones 

condicions i poder-los oferir a alumnes de l’any següent. 

- Durant els anys que dure la crisi econòmica, l’Ajuntament cobrirà la totalitat de les despeses 

realitzades per les famílies en estudis (inclosos els superiors) amb els següents criteris: 

1. Els estudis caldran ser cursats en escoles, instituts i universitats de la xarxa pública (no 

privades). 

2. Es podrà sol·licitar la compensació de matrícules, llibres i material escolar exigit pel centre. El 

transport públic estarà inclòs en cas d’estudis inviables de cursar al municipi. 

3. Les subvencions s'atorgaran sobre la base de la unitat familiar (entenent per unitat familiar la 

totalitat de persones empadronades en una mateixa vivenda) quan no disposaren d’ingressos 

superiors a la següent quantia: 

“totalitat d’ingressos (justificats amb declaracions de la renda o certificacions d’exempció a 

l’efecte) de membres de la unitat familiar dividit pel nombre total de persones empadronades en 

la vivenda i que aquesta xifra no siga superior al salari mínim interprofessional.” 

4. Les subvencions seran incompatibles amb beques per als estudis. 

5. L’Ajuntament sol·licitarà els justificants necessaris per a les comprovacions dels requisits ací 

explicats. 

- Es promourà mesures per aplicar a escala municipal el pla educatiu Europa 2020. 

 

SERVEIS SOCIALS, BENESTAR COMUNITARI I SOLIDARI 

 
- Exigir una major assistència a les persones que viuen a les vivendes adaptades així com fer realitat el 

centre de dia. 

- Especial atenció a la tercera edat i persones desvalgudes i discapacitades. 

- Incrementar el programa de menjador a domicili, servei de companyia, serveis humans d'atenció per 

atendre la higiene de les persones majors (SAD), etc. 

- Suport a la integració social de persones econòmicament deprimides, de minories ètniques i de 

marginats. Especial atenció a la integració d'immigrants. 
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- Promoure el “banc d'hores solidaries” com a projecte que ajuda a resoldre els problemes de la vida 

quotidiana i que utilitza com a instrument l'intercanvi d'habilitats i de temps, amb la creació d'un 

espai públic per a compartir, acostar les persones i desenvolupar en la pràctica valors de cooperació i 

solidaritat. 

- Realització d’un curs específic de formació als policies locals en les distintes matèries d’atenció 

social (persones marginades, discapacitats, drogodependents, immigrants, violència de gènere) per 

garantir un coneixement de la problemàtica i una correcta intervenció primària. 

- Proposem destinar el 0,7% del pressupost municipal a programes de cooperació al 

desenvolupament, amb una atenció especial als programes de cosolidaritat adreçats a les àrees d'on 

prové la immigració. 

- Dins del Consell Solidari es tindran en compte les següents consideracions: 

1. Les ONG que siguen beneficiàries dels fons del Consell Solidari no hauran d’estar investigades 

per deficiències de gestió. 

2. Es requerirà a les ONG beneficiàries certificacions de la idoneïtat del programa, emeses per 

institucions públiques, i en el seu defecte, per organismes o associacions del lloc d’aplicació del 

programa. 

3. Els programes no s’hauran de superposar a ajudes o programes públics del mateix contingut. 

4. A més, es buscaran fórmules per a donar a conéixer els programes, principalment, a la 

població escolar i a la ciutadania en general. 

5. S'incentivarà la participació al Consell sense vetar l'accés a persones o associacions que ho 

demanen, complint el reglament aprovat. 

- L'Ajuntament ha de promoure també el comerç just. 

- Donar tot el suport a les lluites contra la globalització promoguda pel països rics en detriment dels 

pobres. 

- Millorar i completar l’execució de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència, aportant ajuda per a: 

1. Solucionar els retards i dificultats d’ordre organitzatiu i financer. 

2. Compliment del terminis establits per a les valoracions. 

 

POLÍTICA DE GÈNERE 
 
- Ordenança municipal sobre la igualtat de gènere fent polítiques de promoció de la igualtat de 

gèneres. Programes de suport a les dones emprenedores. 

- Crear una oficina de la defensa de la igualtat amb l’assignació d’un tècnic/a encarregat de promoure 

la igualtat de gènere, a més de la creació d’una assessoria jurídica de la dona. 

- Pla d’Acció Municipal sobre la Igualtat de Gènere (PAMIG) fent polítiques de promoció de la igualtat 

de gèneres. Programes de suport a les dones emprenedores. 

- Incloure dins del currículum de l'EPA activitats que permeten a les mestresses de casa eixir de la llar i 

altres activitats que ajuden a compartir les tasques domèstiques entre home i dones. 

- Realització de polítiques i d'accions formatives específiques per a la dona, per a millorar 

l’autoestima, ajudar en l'organització de temps de treball, polítiques de drets i prevenció dels 

maltractaments, aplicació de polítiques de conciliació de la vida laboral/vida familiar, etc. 

- Creació d'un centre per a dones maltractades (estudiar la possibilitat que siga un centre 

mancomunat entre diversos municipis). Amb suport jurídic i psicològic, grups d’autoajuda, 

assistència 24 hores, accés preferent a cursos de formació i incentius a empreses que contracten 

dones de violència de gènere. 

- Formar la policia local contra violència de gènere. Potenciar tallers i cursos de defensa personal per 

a dones. 

- Xarrades d’Educació per a la igualtat: realització en centres educatius de tot tipus (col·legis, IES, 

Tallers Municipals, escoles esportives, etc) i de forma transversal, dirigit a joves però també a 

persones majors, i a qualsevol persona o col·lectiu que ens ho demane. 

- Modificar, progressivament, la senyalització del poble fent-la no sexista. 

- Habilitar un Espai de la Dona on es puguen realitzar xarrades, tallers, cursos, formació, 

exposicions,... 
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CULTURA 

 
- Fomentar les activitats culturals en l’àmbit escolar, estimulant la creació d'hàbits culturals des de la 

infantesa. 

- Potenciar la tasca de la biblioteca municipal, la realització d'activitats extraescolars així com 

activitats de foment lector, a més d’acostar la lectura a persones amb mobilitat reduïda, persones 

majors, etc., mitjançant el projecte d’una biblioteca ambulant o programa “llibres a la teua porta”. 

- Ampliar la participació ciutadana en activitats culturals per mitjà d'una oferta àmplia i atractiva. 

Potenciació del teixit cultural de Picanya, fomentant les activitats d'associacions i institucions com la 

Unió Musical de Picanya, els grups de teatre, etc. 

- Creació d'una escola de la natura on es done a conéixer les característiques de la flora i fauna 

autòctones, organitzar eixides a paranys naturals, obertura del jardí botànic municipal. 

- Aprofitament dels espais urbans per a manifestacions culturals diverses. 

 Impulsar la cultura autòctona. Un dels projectes seria: Intentar aconseguir donacions d’estris, 

andròmines, material de la llar, del camp, etc per constituir la base d’un futur Museu 

d’Història Local. 

 Elaboració d'itineraris culturals al poble, per donar a conèixer totes aquelles tradicionals llars 

de les famílies que ho desitgen. Aquesta iniciativa, comptaria amb una explicació i recerca 

d'informació prèvia duta a terme pels  propis habitants del Poble. 

 Dotar de veu als ancians  mitjançant actes com ara el que anomenaríem “Racó de les 

persones majors”. Aquesta iniciativa tracta de donar un racó a totes aquelles persones 

majors que ho desitgen per tal que donen a conèixer  a la gent del poble, tradicions, costums i 

cultura de Picanya. 

- Afavorir l’ús i coneixement del valencià. 

- Substitució progressiva de les plaques de carrers castellanitzades durant el franquisme,  adaptant-

los a les denominacions històriques (exemple C/ Colon per Carrer Ample) o a les denominacions 

populars (Plaça d’Espanya per Plaça de l’Ajuntament). Incentivar denominacions autòctones i noms 

de personatges amb forta vinculació a Picanya, valencianes i dones. 

- Regulació i potenciació de l’ús del valencià en empreses i comerços. 

- Mesures progressives de discriminació positiva del valencià en tots els àmbits d’ús. 

- Racionalització i control de les despeses destinades a les festes. 

- Fer una programació de cultura al carrer, amb espectacles tots els diumenges matí a les zones d’oci, 

prioritzant els artistes del poble. 

 

ESPORTS 

 
Després del gravíssim error comés amb la construcció del poliesportiu fora de l'àmbit urbanístic de 

Picanya, resulta una cosa problemàtica potenciar les activitats esportives.  

Des de Compromís de Picanya pensem que s'ha de fomentar l'esport participatiu i de base per a totes 

les edats, per a tractar d'aconseguir que les activitats esportives formen part dels nostres hàbits. Per 

tot això proposem: 

- Promoure que el suport municipal es diversifique, donant el mateix tracte a totes les entitats 

esportives i diferents esports que es realitzen a la localitat. 

- Fer costat a les associacions esportives d'àmbit local. 

- Creació d'un circuit de gimnàstica de manteniment a l'aire lliure per a tota la població (joves, adults, 

gent major...). 

- Realitzar un estudi de les causes de l'abandonament de l'activitat física entre els nostres joves. 

Valoració de les variables més importants i creació d'un pla d'actuació. 

- Dedicar una especial atenció a afavorir la investigació i promoció dels nostres esports autòctons més 

representatius i minoritaris. 

- Promoure l’esport inclusiu. 

- Promoure lligues esportives per a famílies. 
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JOVENTUT 

 
Considerem clau les polítiques juvenils i per això, a més de totes les mesures transversals que 

establim al llarg del programa electoral voldríem incidir especialment en aspectes específics i així 

proposem: 

- Promoció d'una animació cultural no dirigista per a la joventut, amb la creació d’un fòrum on la 

població jove puga decidir sobre el pressupost de la seua regidoria, a través de reunions periòdiques 

programades, per a realitzar viatges, concerts, exposicions, representacions de teatre, festivals, etc. 

- Creació d'una Casa de la Joventut (gratuïta), on algunes de les activitats estiguen autogestionades 

pels joves i on puguen reunir-se i relacionar-se. A més de poder trobar tota la informació necessària 

sobre temps lliure, associacionisme, educació, turisme, cursos, beques, oposicions, convocatòries... 

- Promocionar activitats culturals, lúdiques i esportives destinades a la joventut, i que estiguen 

pensades per ells i per a ells. 

- Realitzar un registre d’aquells grups que existisquen, dins de Picanya, de música, teatre, etc., 

efectuant polítiques de suport, com per exemple en les festes, tenint prioritat per actuar o ser teloners 

d’altres grups. 

- Potenciació del teixit associatiu juvenil. 

- Promoure la realització de campaments d’estiu per diferents grups d’edats. 

- Promoure la realització de camps de treball a l’estiu per a joves entre 16 a 18 

anys i a partir de les 18 anys, on es puguen rehabilitar espais naturals del poble (barranc, horta, etc.) o 

edificis públics. 

- Obrir els patis dels col·legis els caps de setmana per als joves, on puguen fer servir les instal·lacions 

esportives (camp de futbol, bàsquet,...). 

- Realitzar un Pla Municipal de prevenció, amb xarrades informatives, divulgatives i preventives en 

col·legis i instituts, de les següents matèries: 

1. Prevenció de les drogodependències i VIH/sida. 

2. Prevenció de actituds delictives. 

3. Programa de lluita contra la discriminació (temes d’interculturalitat, prevenció del racisme, 

etc). 

- Dissenyar un espai d'oci al poble per al nostre jovent, habilitant unes instal·lacions, al costat de la 

sala d'assaig on es puguen trobar i socialitzar-se de forma lúdica. 

- Potenciar en la ràdio municipal programes fets per la nostra joventut i que tracten els seues temes. 

- Ampliació de l’espai dedicar al Parc Europa a l’skateboard així com instal·lació de fanals per 

incrementar l’horari de possible ús per part de la joventut. 

 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

 
- Impulsar el respecte cap als altres, racionalitzar les activitats que impedeixen el descans nocturn, 

etc. Especialment, reprimir la contaminació acústica produïda per motos amb escapament lliure i 

cotxes conduint compulsivament o amb música estrepitosa. 

- Creació d'una emissora de ràdio municipal amb programes basats en la cultura i promoció de valors 

socials per a la convivència. 

- Potenciar les polítiques de seguretat ciutadana basades en la prevenció. 

- Declarar el poble de Picanya "municipi antirracista". 

- Davant actituds incíviques (estacionar en una plaça de minusvàlids, pas de vianants, trencament de 

mobiliari urbà, etc.) canviar la sanció econòmica per hores dedicades a l’atenció social de persones 

que ho necessiten. 

 

TREBALL, SANITAT I CONSUM 
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-Treballar per la constitució del Consell de Salut Municipal integrat pels professionals de la salut i 

representants de l’ajuntament i el veïns. Això permetria l’educació per a la salut organitzant 

campanyes com:  

 Assessorament i planificació familiar. 

 Campanyes d'informació entorn de fenòmens com la menopausa. 

 Prevenció de drogodependències. 

 Cura de la salut: hàbit de vida cardiosaludables... 

 Polítiques preventives de salut públiques. 

- Proposar la millora del servei farmacèutic de guàrdia. 

- Avançar cap a la municipalització del cementiri. 

- Vigilar les condicions higienicosanitàries de la població (comerços d'alimentació, desaigües, 

albellons, etc.) 

- Controlar les poblacions d'insectes –especialment la plaga de panderola africana i de rosegadors. 

- Controlar l'estat de l'aigua dels pous de reg. 

- Plantejar davant de la Conselleria de Sanitat l'ampliació de l'horari d'assistència sanitària. 

- Millorar l'atenció als immigrants mitjançant la informació i l’assessorament. 

- Impulsar centres de negocis municipals on els joves empresaris puguen iniciar la seua activitat 

mercantil i situar-se ne el món laboral de la localitat. 

- Fomentar la cultura empresarial i les noves iniciatives, l’autoocupació, les microempreses i les 

empreses d’economia social. Formació en creació d’empreses i en la gestió empresarial. 

- Estudiar l’implementació de Picanya com a MUNICIPI Per al BE COMÚ 

- Desenvolupar plans estratègics de desenvolupament comercial local. 

- Afavorir la reducció i la concentració d’oferta comercial i de serveis en els sectors amb excés 

d’oferta. 

- Desenvolupar plans de foment de noves ocupacions relacionades amb les demandes socials, tant 

comunicatives com d’activitats emergents. 

- Crear recursos per a programes dirigits als col·lectius amb més dificultats d’inserció al mercat 

laboral: programes d’acompanyament sociolaboral, programes de suport a les empreses d’inserció, i 

programes de suport als mecanismes i instruments d’inserció. 

 

GOVERN MUNICIPAL 

 
L’administració municipal és presidencialista, cada vegada més i, a Picanya, tants anys de Govern en 

majoria absoluta i amb la mateixa persona, ha generat una forma de conduir la gestió, que pensem no 

respon ni a la filosofia de governs plurals, participatius i transparents, que fa uns anys era una filosofia 

però ara és una exigència. En aquest tema cal ser molt ferms i conseqüents i per això proposem: 

- Tots els òrgans municipals, tots, i la seua representació, ha de reflectir la pluralitat del poble 

de Picanya, mitjançant les opcions polítiques presents al consistori. 

- La gestió no pot estar centralitzada en una persona i els regidors/es, han de poder assumir 

responsabilitats per àrees. 

- Les Comissions Informatives cal que complisquen la seua funció real i servir per a l’estudi, 

debat i consens de postures. 

- La Junta de Portaveus, s’ha de convocar i ha de funcionar de forma dinàmica i permetent 

considerar formes de treballar a llarg termini. 

- La transparència en la gestió ha de ser total, s’ha de fer públic tot, de forma clara i accessible, 

fins i tot les factures. 

- Finalitzar amb les inauguracions personalistes, els serveis i el patrimoni és de tot el poble, ho 

paguem entre tots. Les inauguracions les ha de protagonitzar el poble. 
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- Prioritzar els subministraments de serveis i mercaderia al consistori, per part de tendes, 

comerços i empreses de Picanya. 

 

 

POLÍTICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

 
Un dels llocs on més es pot promoure una gestió progressista, transformadora i participativa és en els 

municipis. Compromís aposta per la transparència, la negociació i la participació, amb les següents 

propostes: 

- Potenciar la negociació col·lectiva com a vehicle de participació en la determinació de les condicions 

de treball. 

- Articular el procés negociador, dotant-lo d’agilitat i eficàcia. 

- Establir mecanismes voluntaris de solució de conflictes laborals entre les parts. 

- Selecció de personal que respecte escrupolosament els criteris d'igualtat, mèrit, capacitat i 

publicitat. Establint unes bases generals que han de regir en les convocatòries de les proves selectives 

per a la selecció i provisió en propietat de les places de personal funcionari vacant en la plantilla de 

l’Ajuntament de Picanya en relació amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei orgànica per a la 

igualtat entre homes i dones. 

- Instaurar bases per a la creació de borses de treball públiques i transparents, per a cobrir vacants o 

substituir treballadors que es troben en situació d’incapacitat temporal, vacances, permisos etc. o per 

acumulació de tasques en el servei que es tracte. 

- Donar participació als sindicats en les seleccions de personal, i en la contractació a través de borses 

de treball. 

- Facilitar la promoció i la mobilitat interna del personal 

- Promoure la cogestió per mitjà de comissions d'anàlisi i organització dels serveis amb els sindicats. 

Pel que fa a al repartiment del treball proposem: 

- Eliminació d'hores extraordinàries. En cas contrari, reducció a les mínimes imprescindibles, 

compensant-les amb temps de descans, i no retributivament. 

- L'anàlisi del còmput d'hores extraordinàries determinarà la necessitat d'ampliar la plantilla d'alguns 

serveis (cada 800 hores hauria d'equivaldre a un nou lloc de treball) 

- Reducció de jornada a 35 hores amb ampliació proporcional de les plantilles. 

- Desenvolupament de programes de conversió de l'ocupació temporal en fix, en aquells casos en què 

es tracte d'activitats estructurals. 

- Prioritzar el mecanisme del concurs sobre el de subhasta en l'adjudicació de contractes de gestió. 

Inclusió com a mèrits les polítiques realitzades per cada empresa en matèria d'estabilitat laboral, 

salut laboral i increment i foment de l'ocupació. 

- Anàlisi dels models de gestió externa, que en molts casos produeixen actuacions repetitives en les 

mateixes matèries (projectes urbanístics i comptables) i que estan impedint el creixement de les 

plantilles en alguns serveis, amb un cost superior per a l'ajuntament. 

- Estimular, entre els treballadors de l'ajuntament, un procés de reducció dels ventalls salarials, 

millores laborals, foment de jubilacions parcials, etc. 

- Negociació d’una Catalogació i valoració de llocs de treball de l’ajuntament amb els sindicats. 

 
AGERMANAMENTS 

 
Compromís promourà que, mantenint l'actual agermanament amb Panazol, Picanya s'agermane 

també de forma solidària amb l'ajuntament d'alguna ciutat que necessite solidaritat activa. Per 

exemple, proposem –encara que són possibles moltes més iniciatives– l'agermanament amb algun 

municipi Palestí o del Sàhara. 

També podria estudiar-se alguna figura semblant a l’agermanament lingüístic amb algun municipi de 

l'àrea catalanobalear a fi d'intercanviar experiències en aquest àmbit. 
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El que volem és construir una Picanya amb cor perquè venim d’un passat que ens estimem i 

amb el qual volem mirar el futur, un futur que encara està per fer i que és nostre. 


