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IGUALTAT D'OPORTUNITATS

La  igualtat  no  només  ha  de  ser  entesa  en  termes  de  gènere,  abasta  també  el

concepte de capacitats diferents i a nivell local deuen desenvolupar-se estratègies

que permeten la seua integració de forma efectiva i total.

1) Realització d'un pla d'igualtat amb dotació econòmica per a realitzar

xarrades,  cursos  i  crear  una  oficina  d'ajuda  i  assessorament  a

víctimes de maltractament de violència de gènere.

2) Afegir a l'ajuntament d'Onda al conveni de la Fundació Isonomia

3)  Realització  d'un  pla  d’accessibilitat  que  contemple  l'eliminació  de

barreres arquitectòniques.

4)  Realització  de  cursos  de  nutrició  i  cursos  per  a  cuidadors  de

discapacitats

5) Conveni amb els col·lectius de gent amb discapacitats que contemple

la reinserció laboral.

6) Avantatges  en  la  contractació  d’empreses  que  tinguen  en  el  seu

planter gent amb discapacitat o en exclusió social.

7) Bonificació de l'ICIO per tal d'afavorir l’accessibilitat.

8) Foment del voluntariat amb programes de formació del voluntariat.

OCUPACIÓ

• Agricultura
L’agricultura al nostre poble és més que una activitat econòmica, manté un

determinat entorn ambiental, territorial i social, però també una base alimentària,

un paisatge i una cultura pròpia.

1) Creació d'un mercat local de productors per a potenciar l'agricultura

local.

2) Desenvolupament, en coordinació amb altres administracions d’un

Banc  Local  de  Llavors  per  tal  de  fer  perviure  la  diversitat  de  la

producció agrícola en les seues diferents variants.

3) Millorar el manteniment de camins rurals.

4) Incentivar  la  modernització  de  les  explotacions  agràries  i  el

desenvolupament rural, prioritzant els professionals de l’agricultura,

amb inversions en les explotacions agràries i amb el recolzament a la

incorporació d’agricultors joves  i l’equiparació de la dona llauradora.

5) Foment de l’agricultura ecològica

6) Creació  del  Consell  Municipal  de  l’Aigua  conjuntament  amb  els

sindicats de regs i  les associacions de pous com a ens consultiu i



assessor en matèria hidràulica i  de planificació per a una correcta

gestió de l’aigua i els regadius.

7) Desenvolupament  de  polítiques  de  Kilòmetre  zero  al  consum  i  a

l’activitat comercial lligada a l’agricultura, possibilitant als agricultors

i agricultores arribar al consumidor de la forma més directa possible,

a través del comerç de proximitat.

8) Formació continua i professional per al sector agrícola.

9) Aposta clara per el model cooperatiu.

• Turisme
El turisme és una de les activitats que més ha crescut el darrers anys, front a

l’estancament  de  moltes  activitats  productives.  El  País  Valencià  és  una  de  les

destinacions més atractives de l’Estat espanyol, des d’un punt de vista turístic. L’arc

mediterrani  acumula  el  50%  de  la  despesa  turística  de  l’Estat  Espanyol,

aproximadament el 10% correspon al País Valencià. Cada turista gasta a l’any una

mitjana  de  873  €,  acumulant  una  despesa  total  de  5.203  milions  d’euros.  El

patrimoni valencià,  l’històric,  cultural  i  natural  ha de ser “l’Efecte cridada” per al

sector turístic, és cabdal per tant mimar-lo i recuperar-lo.

1) Creació del centre d'interpretació de la Serra d'Espadà.

2) Tractar d’arribar a acords amb els municipis de la Serra d'Espadà per

a buscar ofertes turístiques conjuntes.

3)  Afavorir  l'hostaleria  local  amb  ofertes  junt  a  les  visites  als

monuments i centre històric i als museus.

4) Subvencions a les reformes de cases que necessiten d’una excavació

arqueològica.

5) Potenciació del turisme cultural apostant per el sector cultural local.

6) Creació d’un catàleg dels  bens patrimonials del  municipi:  cultural,

històric, ambiental i paisatgístic.

7) Aposta clara per el turisme en general amb una dotació econòmica

important per a donar a conèixer l’oferta turística d’Onda.

• Indústria i xicoteta i mijana empresa.
1) Destinar  els  plans  d’ocupació  municipals  per  a  ajudar  a  la

contractació de personal a les empreses locals, clubs o associacions.

2) Aposta clara per la ceràmica local en totes les obres públiques.

3) Ajudes a les empreses que aposten per una contractació indefinida.

4) Facilitar la creació de noves empreses mitjançant avantatges fiscals.

5) Creació d’una oferta de solars del terme d’Onda per a la captació de

noves empreses.

6) Gestió directa dels recursos públics en matèria d’ocupació per a que

repercuteixin directament en les famílies més necessitades.



7) Cursos de formació per a aturats que responguen a una necessitat

real del mercat laboral.

PARTICIPACIÓ

Per superar el nivell de desafecció política existent en aquestos dies, es necessària

que la ciutadania prenga possessió  del paper que li pertoca dintre de les decisions

municipals.  L’alcalde,  com  a  primer  representant  de  la  Corporació,  i  els  i  les

regidores, han d’exercir el contacte directe amb el veïnat de forma biunívoca, han de

detectar i resoldre els problemes de la ciutadania d’àmbit municipal, han d'intervenir

en  els  d’altres  àmbits  competencials  i  han  de  traslladar  i  explicar  les  decisions

municipals i els seus efectes en la Ciutat.

1) Pressupostos  participatius:  destinarem  un  percentatge  de  les

inversions  previstes  en  el  pressupost  municipal  sotmès  a  la

participació ciutadana

2) Obres amb participació: els projectes i les obres estaran obertes a la

participació ciutadana 

3) Audiències públiques: l’alcaldia donarà compte periòdicament a la

ciutadania  de  la  gestió  municipal  i  sobre  aquelles  decisions  i

projectes que afecten a Onda de manera important.

4) Creació del  debat sobre l’estat del  municipi amb fórmules obertes

per a facilitar l’intercanvi d’informació amb el veïnat, associacions i

altres forces polítiques.

5) Creació  de  canals  de  participació  tant  virtuals  com físics  amb les

associacions, clubs esportius i ciutadans i ciutadanes d’Onda.

TRANSPARÈNCIA

Fomentarem la transparència amb un portal de dades obertes a la ciutadana que

sigui clara i comprensible per a qualsevol persona que vulgui consultar-ho. Aquest

portal comptarà de 4 blocs:

Bloc 1: informació sobre corporació municipal i plantilla
1. Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.

2. Informació  clara  i  comprensible  sobre  l’estructura  organitzativa  de

l’Ajuntament, tant a nivell polític com a administratiu (corporació, plantilla

municipal, organització per departaments, estadístiques sobre personal...)

3. Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com

llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i artístic

rellevant.



4. Publicació  en  la  pàgina  web  municipal  de  forma  completa  i  sempre

actualitzada  de  la  relació  dem  llocs  de  treball  de  l’ajuntament  sempre

d’acord amb la llei de protecció de dades.

Bloc 2: Transparència en les contractacions d’obres i serveis
1. Tots els contractes i convenis existents seran públic

2. El llistat de proveïdors i adjudicataris serà públic

3. Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per

l’Ajuntament.

4. Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres

de major importància.

5. Seguiment i control de l’execució de les obres

Bloc 3: Dades ambientals, socials i ciutadanes
1. Informació  sobre  la  situació  mediambiental  del  municipi  amb  dades

actualitzades.

2. Informació  sobre  consums,  per  tal  que  la  ciutadania  puga  constatar

l’eficiència i l’estalvi en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc.

3. Dades sobre el tràfic en el poble, amb informació precisa sobre corts de

tràfic, ubicació de radars, càmeres de tràfic accessibles des de la web.

Bloc 4: Finances municipals
1. Publicació de forma clara i comprensible dels pressupostos des de la seua

elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb

bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l’estat dels

comptes municipals

2. Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del

pressupost.

3. Publicació  en  la  pàgina  web  municipal  de  totes  les  desviacions  entre

l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als ciutadans

dels motius de la desviació.

MOBILITAT URBANA

1) Afavorirem el pas de vehicles per la plaça del Raval de Sant Josep

durant l'horari comercial.

2) Millora de la mobilitat urbana en la zona centre d’Onda.

3) Millora dels accessos dels barris perifèrics d’Onda.

4) Estudi  per a soterrar els  contenidors a la avinguda País Valencià i

avinguda Serra d’Espadà.



CULTURA

1) Creació d'un inventari d'espais culturals per a la seua utilització per

les associacions sense ànim de lucre.

2) Descentralització d'activitats culturals afavorint els  barris  perifèrics

respecte a la situació actual.

3) Potenciació  de  la  cultura  local  en  col·laboració  de  totes  les

associacions culturals d’Onda.

4) Creació de l’escola infantil d’art.

5)  Incloure l’ajuntament a tots els circuits de cultura possibles, tant de

teatre, com de cinema, etc.

6) Elaboració d’ un pla integral de dinamització cultural que relacione

l’expressió  cultural  d’Onda   amb  la  ciutadania  i  que  genere  un

producte cultural (intern i extern) que permeta l’accés a la cultura a

tothom i a tots els punts de la ciutat

7) Aposta per la cultura en valencià.

8) Creació d’alternatives d’oci per a joves.

9) Dedicació d’una part dels programes de festes a la música, el teatre i

la literatura en valencià.

ESPORTS

1) Creació  d’un  consell  de  l’esport  comptant  amb  tots  els  clubs

esportius locals que vulguin participar amb l’objectiu de potenciar

l’activitat esportiva a Onda i l’aprofitament de tots els seus recursos

tant humans com materials.

2) Establir  una  estreta  col·laboració  amb  les  associacions  esportives

locals perquè es convertisquen en l’element dinamitzador de l’esport

local.

3) Afavorir l’esport per a tots, posant a l’abast de la població totes les

instal·lacions i serveis auxiliars necessaris.

4) Programar activitats específiques dirigides a la salut, principalment

de la gent gran.

5) Recolzar esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar

els esports que són menys coneguts, com el nostre esport nacional,

la pilota valenciana.

6) Millorar al màxim la gestió i la utilització de totes les instal·lacions

disponibles en la localitat, fins i tot les escolars.

7) Creació d’una via verda per a corredors i vianants.

8) Creació d’una zona adaptada per a la gimnàstica funcional  (street

workout).



EDUCACIÓ

1) Demanarem a la Generalitat Valenciana la construcció d’una escola

pública de 0 a 3 anys

2) Creació d’una xarxa d’activitats extraescolars de qualitat.

3) Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares,

mares, tutors, ensenyants, alumnat.

4) Foment  de  l'ús  i  l'aprenentatge  de  les  noves  tecnologies:  aules

d'informàtica,  connexions  en  xarxa,  accessos  de  correu,  bases  de

dades, accessos a internet…  

5) Promoció de l'ús del valencià, llengua que hauria de ser també la del

sistema educatiu.

6) Establir acords o reglamentar fórmules per l'optimització dels espais

educatius  públics.  Obertura en horaris  diferents  sense dificultar  la

tasca essencial  de la  dependència (pistes  esportives,  biblioteques,

aules d'informàtica, salons d'actes, espais per exposicions…).

7) Assegurar la total escolarització en el tram de 0 a 3 anys. Facilitar les

beques en aquells casos més urgents.

8) Creació,  funcionament  i  seguiment  periòdic  de  la  comissió

d'absentisme escolar.

9) Coordinació  assídua entre els diferents serveis que hi intervenen:

planificació familiar, drogodependències, treballadors socials, ONG,

gabinet psicopedagògic, sanitat, fiscalia de menors…

10) Promoure campanyes de sensibilització al conjunt de la societat per

valorar  la  importància  d’aquests  serveis.  Campanyes  de  formació-

informació específiques per als casos més necessaris.

SANITAT, SALUT PÚBLICA I PREVENCIÓ DE RISCOS

El nostre sistema sanitari ha de ser universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i

adequadament  finançat.  Recuperarem  l’atenció  sanitària  completa  i  la  prestació

farmacèutica per a tots aquells  col·lectius que l’han perduda amb el  Reial Decret

16/2012. 

1) Elaboració d’un diagnòstic de salut de la comunitat local.

2) Intervenció per la salut dins els  plecs de condicions de contractes

administratius (concessions i gestió d’aigües potables, concursos de

neteja d’edificis i espais públics, arreplegada de fems i escombraries

per a reciclar).

3) Confecció d’ordenances específiques per al control de riscos per a la

salut i promoció de normes d’higiene pública (ordenances del soroll,

ordenances  d’antenes  de  telefonia,  ordenances  sobre  centrals



elèctriques dins el casc urbà, ordenances sobre tinença  i circulació

d’animals  domèstics,  ordenances  sobre  instal·lació  i  manteniment

d’aparells d’aire condicionat i calefacció).

4) Pla d’actuació municipal en situacions d’emergència i catàstrofe.

5) Plans d’educació per a la salut i divulgació d’hàbits saludables.

SERVEIS SOCIALS

Els  Serveis  Socials  que  es  desenvolupen  a  nivell  municipal  són  una  de  les

competències que més s’ha vist afectada per la Reforma Local. A nivell  municipal

suposa una retallada de serveis de prevenció i atenció individualitzada que no poden

perdre’s.  Es  per  això  que  ens  comprometem  a  tindre  una  actitud  rebel  davant

aquesta reforma i mantenir aquelles competències que siguen necessàries per una

major benestar i menor desigualtat als municipis on governem.

1) Millora  i  impuls  dels  serveis  socials  generals,  a  través  d'un  major

desenvolupament  i  implantació  de  les  prestacions  bàsiques  dels

programes i d'una major dotació als equips socials de base.

2) Ampliació  de  recursos  ja  existents  dirigits  a  la  tercera  edat  per  a

aconseguir  una  major  cobertura:  servei  de  suport  a  domicili,

teleassistència. Millora de la qualitat dels serveis.

3) Creació d'altres serveis de proximitat per a persones dependents: gent

amb discapacitats, tercera edat, malalts mentals, menors.

4) Atenció  a  totes  les  situacions  de  precarietat  amb  les  ajudes

econòmiques necessàries mitjançant actuacions ràpides i eficaces.

5) Promoció  de  la  solidaritat  i  del  voluntariat.  Coordinació  de  recursos

professionals i de voluntariat per a la realització de programes d'atenció

a discapacitats, tercera edat i menors.

6) Impuls  de  l'associacionisme:  tercera  edat,  dones,  joves,  usuaris...,  i

grups d'autoajuda.

7) Intervenció familiar i atenció a joves, menors i nuclis de convivència en

situació de risc social. Elaboració de projectes culturals i d'oci, espais de

trobada, formació i ocupació.

8) Desenvolupament de programes d'atenció i intervenció amb col·lectius

d'immigrants.

9)  Lloguer d'habitatges, ajudes de lloguer

10) Demanarem la construcció de la segona residència de la tercera edat.

11)Desenvolupar iniciatives com les del Bancs d’Aliments, els programes de

                       menjar a casa i els menjadors escolars garantits per assegurar que cap

                       persona passe fam als nostres municipis.



12) Desenvolupament dels programes de prevenció socio-sanitaris

         (drogodependències, prevenció de la violència, absentisme escolar) etc.

13) Manteniment i/o creació de xarxes de ludoteques i esbarjo infantil que

         permeta la conciliació laboral i familiar.

14) Mesures fiscals contra la pobresa energètica causada per les grans

         distribuïdores i companyies d'abastament.

MEDI AMBIENT

Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és una dels principis de treball de

la Coalició Compromís. Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar els impactes

dels  humans en el  medi i  establir  límits en el  creixement per tal  de deixar a les

generacions futures un planeta el menys degradat possible.

1) Demanarem la inclusió del  Montí  i  les  penyes aragoneses  al  paratge

natural  de  la  Serra  d’Espadà  respectant  les  explotacions  agràries

existents a la seua base.

2) Consensuar  entre  tots  els  components  de  la  corporació  municipal

l’adhesió al Pacte dels Alcaldes. Això és molt important, donat que el

Pacte ha d’estar protegit pels canvis de govern que puguen produir-se

en les successives eleccions.

3) Establir mecanismes de gestió forestal municipal, pel manteniment dels

boscos i la lluita contra les plagues que afecten al medi natural (tomicus,

etc).

4) Potenciació  de  polítiques  orientades  a  Reduir,  Reutilitzar  i  Reciclar

residus.

5) Realització de campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides

a  tots  els  sectors  socials  (escolars,  adults,  industrials,  tècnics

municipals...).

6) Creació  d’un  Punt  Verd  d’Informació,  que  oferirà  informació  sobre

estalvi energètic, energies renovables, estalvi d’aigua, gestió de residus,

ecoparc… i  facilitarà l’accés a subvencions de caràcter  mediambiental

(municipals  i  autonòmiques)  i  en  tot  allò   relacionat  amb  un

comportament ciutadà responsable.

HABITATGE

L’accés a una vivenda o inclús el  mantenir-la ha esdevingut una de les principals

problemàtiques arran d’aquesta crisi. Les hipoteques abusives, les conseqüències de



l’esclafit de la bombolla immobiliaria, la dificultat per accedir a un nivell d’ingressos

que permeten l’accés a la vivenda són entrebancs que els Ajuntament deuen ajudar

a pal·liar. 

Compromís  reconeix el dret a una vivenda digna com a fonamental per a tota

persona  que  resideix  al  nostre  país  i  per  això  impulsarà  polítiques  orientades  a

facilitar  l’accés  a  la  primera  vivenda,  la  promoció  pública  d’habitatges  socials,  la

incorporació  al  mercat  immobiliari  dels  habitatges  tancats  i  la  rehabilitació  de

vivendes buides als centres urbans.

1) Els  impostos municipals  conseqüència d’un desnonament (plusvàlues,

ibi’s etc) no recauran sobre les persones desnonades.

2) Creació  del  Registre  Municipal  de  vivendes  de  lloguer  social  i  per  a

joves.

3) Creació del Registre Municipal de vivendes desocupades.

4) Elevació de l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat

de bancs i de processos d’execució hipotecària, o desenvolupament de

major fiscalitat a través dels règims sancionadors.

5) Revisions cadastrals que ajusten tant l’IBI, com els propis valors de la

vivenda  a  la  realitat  que  reflexa  el  mercat  immobiliari  i  no  amb

referències anteriors que tenen un únic objectiu recaptatori.

6) L’Ajuntament donarà assessorament a famílies desnonades i intervindrà

com a mediador en els processos de desnonament.

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

1) Adequació  de  l’ordenança  de  policia  i  bon  govern,  regulant  els

comportaments cada vegada més urbà d’Onda.

2) Programació  de  campanyes  de  prevenció  en  educació  viària  i

drogodependències  i  altres  de  sensibilització  de  la  bona  utilització  dels

espais i serveis públics.

3) Desenvolupament de la figura de la policia de barri,  dintre de la  Policia

Local, amb personal de segona activitat, com a eina de mediació entre el

veïnat per a recollir les seues propostes i informar del compliment de les

ordenances,  sobre  tot  en  matèria  de  seguretat,  igualtat  i  convivència  i

neteja i imatge de la ciutat.

4) Una  plantilla  de  la  policia  local  adequada  i  dimensionada  a  la  realitat

concreta de cada municipi, tot regulant-ne la segona activitat.



5) Creació  d’una  ordenança  municipal  per  a  la  tinença,  protecció  i  venda

d’animals de companyia que contemple l’adequació de zones preparades

per a animals i campanyes de foment de la bona conducta i de l’adopció

d’animals abandonats.


