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LA TEUA VEU, EL NOSTRE COMPROMÍS

Riba-roja de Túria és un poble valencià amb personalitat pròpia, amb una història
que la configura paisatgísticament, culturalment i econòmicament.

La gestió de Riba-roja ha viscut massa anys d’esquenes a les comarques, als pobles
veïns, fins i tot d'esquenes als seus veïns, les riba-rogeres i riba-rogers; un fet que ha
resultat empobridor en tots els sentits i que ens ha abocat a l'estat actual.

A Compromís per Riba-roja entenem que els ajuntaments són el primer nivell de
govern, el més directe i immediat. Quan una persona té un problema, una necessitat és la
primera  administració  en  que  pensa.  Espera  un  lloc  on  poder  expressar  una  queixa,
demanar ajuda, proposar, demanar ser escoltat. Per tant, l’ajuntament ha d’assumir el
seu paper i treballar des de la cooperació, des del consens, des de la solidaritat i des del
respecte.

És  la  ciutadania qui  serà  l’actor protagonista  del  desenvolupament  dels  nostres
municipis, protagonista amb responsabilitat i capacitat per a participar activament en
les decisions que li  afecten. Açò significa integrar els ciutadans i les ciutadanes i les
seues organitzacions a les instàncies de discussió i planificació i als òrgans de decisió. Per
tant, a Compromís per Riba-roja apostem i volem treballar per la  sostenibilitat social,
per l'economia del bé comú que s'ha de regir, entre altres. per uns principis bàsics que
representen  valors  humans:  confiança,  honestedat,  responsabilitat,  cooperació,
solidaritat, generositat i compassió.

A Compromís per Riba-roja apostem per un valencianisme sostenible, que vetlle pel
futur  de  les  persones  i  del  territori,  un  model  alternatiu  de  ciutat  que  fa  de  la
sostenibilitat ambiental i social el seu tret d’identitat, que s’enfronta a l’especulació i
que defensa serveis públics de qualitat que garantisquen la igualtat d’oportunitats entre
la ciutadania.

El poble de Riba-roja, ha patit en els últims anys, una ràpida transformació lligat
sobretot, a una entrada de moltes persones de l’àrea metropolitana de València buscant
un altre estil de vida, i en menor nombre de persones originàries d’altres països i cultures.
Estes  situacions  s’han  d’afrontar  amb  claredat  per  l’ajuntament  per  tal  d’integrar
totalment els nouvinguts.

Després de 20 anys de govern unidireccional, amb polítiques de no-consens sense
tindre en compte la veu del poble, la indignació, l'atur i a la falta de respecte i estima
s'han  instal·lat  com  una  llosa  que  cal  moure  entre  tots.  Massa  temps  de  polítiques
injustes, deshumanitzades, insostenibles.

Ara pots decidir. Ha arribat el moment del canvi, del canvi tranquil, consensuat,
meditat, escoltat, parlat, amb totes les veus, on la teua veu serà el nostre compromís.
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El nostre Compromís - extracteEl nostre Compromís - extracte
1.  Treballarem  per  un  POBLE  LLIURE  DE  DESNONAMENTS i  un PLA
D'EMERGÈNCIA SOCIAL.

2. Crearem un PLA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL amb incentius a les empreses
que contracten riba-rogeres/-ers aturats i jóvens que s'incorporen a la vida laboral.

3. Impulsarem  BEQUES PER ALS JÓVENS (estudis, mobilitat, etc). Activació del
PLA DE LA JOVENTUT.

4.  No  permetrem  el  MALBARATAMENT  DELS  DINERS  PÚBLICS,  amb  impuls  dels
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS dins una economia sostenible que vetlle pel present i
el futur de les persones i el poble. Eliminació dels CÀRRECS DE CONFIANÇA.

5.  Volem METRO  SOTERRAT  AL  CENTRE  DEL  POBLE i  que  continue  cap  a
Vilamarxant.

6. NO AL PAI DE PORXINOS. Treballarem per la PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS
del poble. Neteja i regeneració de l'abocador de BASSETA BLANCA.

7. EDUCACIÓ GRATUÏTA DE LES RIBA-ROGERES/-ERS DE 0-3 ANYS i construcció
del COL·LEGI PÚBLIC NÚM.5.

8. FÒRUM CIUTADÀ: les decisions les prendrem entre totes i tots. PLENS MUNICIPALS
MÉS OBERTS I PARTICIPATIUS.

9.  Apostem  per  l'ECONOMIA  DE  PROXIMITAT; més  compromís  amb
l'AGRICULTURA i el COMERÇ LOCAL.

10. CATERING SOCIAL tots els dies de l'any. MENJADOR ESCOLAR a l'estiu.

11. Creació d'una xarxa municipal de CARRILS BICI. Treballarem per l'ELIMINACIÓ
DEL PUNT NEGRE AL BY-PASS.

12.    TREBALLAREM  AMB  EL  POBLE  I  PER  AL  POBLE,  AMB  COR,  ÈTICA  I
RESPONSABILITAT.

A Compromís no depenem dels bancs ni de les grans empreses i tampoc dels grans mitjans de
comunicació. Depenem de les persones que, colze a colze, treballem amb valentia per canviar-ho tot.

Contacte:   riba-roja@compromis.net 
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ECONOMIA

L’activitat econòmica transforma la ciutat i aquesta transformació ha de ser dirigida amb criteris
de  desenvolupament econòmic sostenible que pose les bases d’una Riba-roja emprenedora,
dinàmica i amb plena ocupació.

L’abandonament  per  la  Generalitat  de  l’agricultura  i  la  indústria  tradicional  valenciana,  la
globalització (augment de la competència internacional i deslocalització) i els canvis generats
per les tecnologies de la comunicació (Internet, etc.) han creat un marc econòmic difícil i són la
causa que molts  valencians  i  riba-rogers  hagen acceptat  perdre els  nostres  millors  paratges
naturals (Porxinos, etc.) i molts camps del terme pensant que només la construcció podia crear
ocupació.  L'actual  crisi  econòmica és també una oportunitat  per  a canviar aquest  model
productiu.

En Compromís  per  Riba-roja  estem convençuts  que  tant  els  treballadors  i  les  treballadores
valencianes com les nostres empreses podran competir i crear treball en el món globalitzat amb
una bona gestió del coneixement i la formació. La degradació del nostre medi ambient, pel
contrari,  és  una hipoteca  que,  cas  que es  produïra,  pesaria  negativament  sobre l’economia
futura, la sostenibilitat local i l'economia del bé comú.

El comerç de proximitat integrat en la trama urbana, la incentivació d’un turisme d’interior
basat  en el  nostre  patrimoni  històric  i  natural,  la  promoció  de les  energies  alternatives,  la
recerca de la plena ocupació amb la formació i el reciclatge dels treballadors i treballadores,
l’atenció a l’economia social, la creació de noves empreses i/o el recolzament de les existents i
la  recuperació  de  l’agricultura  sostenible  són  els  eixos  d’una  política  municipal  possible  i
creadora de treball i qualitat de vida.

El desenvolupament local sostenible
La promoció econòmica ha d’anar acompanyada pel respecte al medi ambient, la preocupació
per la sostenibilitat i el foment del civisme. Els Planters d'Empresa, les escoles taller, les cases
d’oficis o el servei integral per a l’ocupació han jugat un paper fonamental.

Amb el nostre Compromís per Riba-roja donem prioritat als autònoms, a les micro i xicotetes
empreses  i  a  l’economia  social,  tant  per  la  seua flexibilitat  i  d’adaptació  com per  la  seua
idoneïtat per a rendibilitzar els recursos propis. Igualment afavorirem l'autoocupació i la creació
d’empreses públiques competitives i eficaces.

• Creació  d’un  Consell  Econòmic  i  Social  de  Riba-roja amb representació  de  productors,
treballadors,  consumidors  i  administració  com  un  fòrum  de  discussió  i  planificació  de
l’activitat econòmica de Riba-roja. Aprovació d’un Pacte Local per l’Ocupació.

• Gestió de sòl industrial i infraestructures existents d’acord amb les demandes dels mercats
locals  i  comarcals  de  treball  i  la  necessitat  de  reactivació  laboral  local  que  fomente
l'aplicació dels principis de l'economia del bé comú en les empreses, que comprenga espais
de tecnologia (Parcs Temàtics-Tecnològics) i espais per a la iniciativa empresarial (Planters
d'Empreses).

6



Programa Municipal 2015 – Compromís per Riba-roja

• Aprofitament  de  les  infraestructures  i  patrimoni  municipal  per  a  impulsar  projectes  de
generació  elèctrica  renovable  municipal,  horts  solars  i  eòlics,  que  produïsca  almenys
l'energia municipal consumida anual, difonent la producció i consum de manera transparent
i responsable entre els habitants i empresaris de la localitat. Ens comprometem a impulsar
un  canvi  del  model  energètic  actual  per  assolir  un  model  100%  renovable, i  oferir  una
alternativa a l’actual model energètic basat en l'insostenible consum de combustibles fòssils.

• Establir des de l’Agència de Desenvolupament Local serveis d'Informació i Assessorament a
PIMES, inclosos plans de viabilitat, perquè els promotors/emprenedors puguen desenvolupar
la seua idea de negoci.

• Promoure activitats d'atenció a majors, xiquets i dependents  que donen feina als joves del
poble.

• Insistir en la promoció entre les PIMES de les noves tecnologies per oferir serveis interactius
i virtuals amb alt valor afegit com per exemple venda per Internet, consulta i assessorament,
teletreball i comerç exterior. 

• Desenvolupar  Projectes  Locals  de  Formació  Contínua que  completen  les  necessitats
formatives i fomenten la innovació i qualitat en les PIME.

• Aprovar un Pla Integral de Seguretat especialment dirigit als sectors del comerç, hostaleria i
transport de viatgers, amb participació de les associacions locals més representatives.

L'ocupació i les polítiques actives a Riba-roja

L’atur és una de les principals preocupacions de la societat i de Compromís. Considerem urgent
la creació real de llocs de treball per a dignificar la vida de les persones.

Compromís per Riba-roja, farà una gestió basada en:

• Revisió i reestructuració de la gestió local de les demandes i ofertes de treball des de
l'Agència de Desenvolupament Local.

• Formació  i  investigació. Estudi  de la  realitat  social  i  estadística  per  a  dissenyar  un
Sistema  Integrat  de  Formació  Professional.  Noves  especialitats  als  instituts  de  la
“Mallà” i del Quint.

• La  gestió del coneixement i de la formació ajustats a les necessitats de les empreses
actuals, als nous jaciments d’ocupació i amb especial atenció als desocupats procedents
de  la  indústria  i  del  serveis.  Establiment  de  Programes  Locals  d'Inserció  Laboral  i
Garantia Social per a desocupats amb dificultats d'inserció laboral, en concret, parats de
llarga duració, majors de 45 anys, dones de més de 25 anys, perceptors del subsidi per
desocupació,  i  per  als  col·lectius  provinents  de  l'exclusió  social,  amb  suport
professionalitzat del tutor d'inserció.

• Incentius i ajudes per a empreses locals que creen ocupació.

• Atenció especial a la formació en energies renovables: solar tèrmica, solar fotovoltaica,
cultius bioenergètics i la seua transformació (biodièsel, etc.), eòlica. 
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• Formació  en  els  Nous  Jaciments  d’Ocupació,  els  quals  tenen  com  a  característica
comuna que milloren la qualitat de vida, respectant el medi ambient i  es preocupen
d’aspectes culturals i socials. En especial serveis a domicili d’atenció personal, atenció
als  xiquets  i  xiquetes,  atenció  a  majors.  Foment  de  la  creació  d’empreses  locals,
d’economia  social  (cooperatives,  SAL)  i  creació  de  empreses  municipals  en  casos
concrets. 

• Augment de les despeses en Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant la col·laboració
amb l’empresa privada i cooperació amb altres administracions per aconseguir fons de la
Unió Europea.

El comerç de proximitat

El comerç de proximitat té un component social molt important que afecta el conjunt de la
ciutat i la converteixen en un espai de convivència i interrelació entre els veïns. Els comerços
fan que una ciutat mediterrània tradicional com la nostra (encara) siga un lloc de trobada i no
un simple dormitori. Us imagineu Riba-roja sense comerços?

El model de comerç que defensa la coalició Compromís vol mantenir, modernitzar i facilitar la
competitivitat dels xicotets i mitjans establiments comercials, amb la finalitat de preservar un
teixit  econòmic  propi  que  actue  com  a  dinamitzador  de  l’entorn  urbà  i  que  siga  un  dels
principals generadors de riquesa i llocs de treball:

• Impulsarem l’associacionisme del comerç de proximitat, ja que facilita la col·laboració i
l’aplicació de noves iniciatives.

• Creació d’un Consell del comerç compost per comerciants, consumidors i ajuntament com
a òrgan de comunicació i discussió de les noves propostes.

• Investigarem iniciatives comercials aplicades a altres llocs per buscar un model vàlid per a
Riba-roja (benchmarking) especialment sobre experiències amb mercats municipals nexe i
el seu rellançament comercial.

• Redacció d’un Pla d’Urbanisme Comercial que estudie la connexió i la complementarietat
entre  les  zones  comercials  i  d’oci  del  poble  (centre  històric,  av.  de  la  Pau,  ctra.  de
Vilamarxant, auditori i ctra. de Manises) amb iniciatives com Centres Comercials Oberts i
un Pla de Millora d’Entorns Comercials.

• Organitzarem fires comercials sectorials que potencien els nostres establiments i l’oferta
comercial. Promoció de la guia comercial i d’oci de Riba-roja.

• Realització  de  cursos  de  reciclatge  i  formació contínua  del  sector  comercial  en
escaparatisme, gestió de compres i magatzem, atenció al clients, etc. Cursos de valencià
comercial i del vocabulari específic de cada especialitat comercial.

• Especial atenció a l’accessibilitat amb l’estudi d’aparcaments, zones blaves amb 15 minuts
gratuïts, carrers de vianants i comercials, eixamplament de voreres, ordenació del trànsit.

• Frenar el procés de liberalització d'horaris comercials, a fi d'evitar l'eliminació del comerç
tradicional. Garantir la realització d'estudis d'impacte, també en la seua dimensió social,
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amb antelació a les autoritzacions d’instal·lació de Grans Superfícies comercials.

• Promoció de la retolació externa, interna i del productes  en valencià amb subvencions i
descomptes en impostos municipals.

Treballadores i treballadors autònoms

La innovació, l'autoocupació i el treball autònom, són tres del pilars bàsics del model econòmic i
del marc públic i empresarial. El dinamisme social valencià és una de les nostres fonts principals
de riquesa, coneixement i competitivitat. 

Apostem per una cultura empresarial que fomente i estimule l’esperit emprenedor de bona part
del nostre teixit productiu. Propostes d’actuació:

• Incorporar  als  treballadors  autònoms  als  Plans  de  Formació  Professional  Contínua  amb
accions específiques. 

• Ajuda municipal per a l’associacionisme econòmic (centrals de compres, col·laboració per
oferir serveis integral, cooperatives) del treballadors autònoms.

• Afavorir l’autoocupació i la creació de microempreses en els Plans Locals d'Ocupació. 

• Assessorament específic des de l’Agència de Desenvolupament Local. 

• Creació  de  Centres  Integrals  de  Gestió  i  Optimització  Empresarial,  hotels  de  xicotetes
empreses i de locals de negoci per a jóvens autònoms i professionals.

• Garantir la presència del treball autònom en el Consell Econòmic i Social de Riba-roja.

Foment de l'economia social i nous emprenedors

• Facilitarem  la  ubicació  de  noves  empreses,  per  mitjà  de  centres  d’empresa  (lloguers
reduïts), o implantació definitiva (sòl industrial o naus compartides).

• Celebració de Convenis de Col·laboració amb les associacions de cooperatives i SAL per a
l’organització  de  jornades  formatives  que  expliquen  els  avantatges  d’aquestes  formes
empresarials. 

Agricultura sostenible

L’agricultura als nostres pobles és més que una activitat econòmica, manté l’entorn ambiental,
territorial i social, però també una base alimentària, un paisatge i una cultura pròpia. No es pot
entendre el territori valencià sense la seua agricultura i la transformació del paisatge feta per
aquesta activitat. A hores d’ara l’agricultura valenciana s’ha de veure des d'una perspectiva que
va més enllà de la purament econòmica.

9



Programa Municipal 2015 – Compromís per Riba-roja

L’agricultura i  el llaurador, juguen un paper fonamental en el manteniment del nostre medi
ambient  i  per  tant  la  renda  del  llaurador  no  ha  d’anar  lligada  solament  al  fet  productiu
primordial sinó al fet de la producció de bens intangibles com ara el paisatge, aire de qualitat i
altres externalitats positives que produeix l’activitat agrícola. Si a més considerem que hui per
hui  el  nostre  planeta  és  deficitari  en  la  producció  d’aliments  entendrem  la  necessitat  de
mantindre la producció d’aliments de qualitat com a reserva estratègica de cara al futur.

• Incentivar  el  Consell  Agrari  Municipal com  a  ens  administratiu  de  participació,
assessorament, consulta i organització del sector. 

• Redacció d’un Pla Agrícola per activar i potenciar l’activitat econòmica al camp.

• Dinamització del  Banc de Terres com a espai coordinat amb l'ADL per a la investigació,
formació i ocupació en agricultura tradicional i ecològica.

• Destinar la recaptació de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica ( IBI) a polítiques
agràries.

• Incentivar,  des  de  l’àmbit  municipal,  la  modernització de  les  explotacions  agràries  i
desenvolupament rural i foment de les agrupacions per al conreu i explotació en comú.

• Planificació i correcta gestió de l’aigua i dels regadius. Ús progressiu de les aigües pluvials i
reciclades per al reg de jardins públics i hortes. Estalvi d’aigua.

• Potenciar  la  localització  d’agroindústries; en  especial  aquelles  que  fomenten  el
desenvolupament  d’activitats  primàries  emergents  com  ara  l’agricultura  i  ramaderia
ecològiques, conreus aromàtics, energètics, piscifactories, etc. 

• Foment  dels  cultius  bioenergètics per  a  la  producció  de  biodièsel.  Convenis  amb  les
Universitats o empreses d’estudis sobre la viabilitat d’aquesta producció a Riba-roja.

• Regulació  des dels  ajuntaments  de noves  transformacions agrícoles.  Moratòria  de noves
llicències de transformació i moviments de terres per a noves finques agràries. 

• Millorar el manteniment de  camins rurals, així com fomentar la creació d’una Secció de
Seguretat Rural dins de la Policia Local.

• Promoció dels nostres productes agraris de qualitat. Potenciació de les Fires i Mercats Agraris
locals i comarcals.

Turisme d'interior i hostaleria

Moltes ciutats valencianes de d’interior han sigut capaces d’atraure un turisme d’interior que
busca conèixer el patrimoni històric i natural de la localitat. D’aquesta manera hotels, bars i
restaurants, guies turístics i alguns comerços hi han trobat una font d’ingressos i d’ocupació.

Riba-roja té un ric patrimoni històric, cultural i gastronòmic, en gran part encara per potenciar i
recuperar: un patrimoni històric com el castell, el convent, la plaça de la Torre, les masies, els
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aqüeductes romans, la vila visigoda; o més recent com el refugi antiaeri i les trinxeres. Cultural
com  les  festes  i  tradicions,  cultura  agrària,  vocabulari,  personatges  emblemàtics,  etc.
Gastronòmic  com la  cuina i  pastisseria  tradicional.  Tenim també un ric  patrimoni  natural  a
cuidar,  preservar i  protegir:  Porxinos, el  Parc Natural  del  Túria,  la  Muntanya del  Frare,  els
camps de regadiu i secà, les séquies i partidors, etc. Tot açò forma part de la nostra personalitat
com a poble, i ha de ser part de l'oferta turística interior i exterior.

Amb la participació dels diversos sectors socials que intervenen en l’oferta turística, redactarem
una  Pla  Estratègic  Turístic  que  fomente  un  turisme  cultural  i  natural  respectuós  amb  el
patrimoni i el medi ambient. La recuperació del patrimoni demanarà la participació financera
d’altres administracions. Proposem les següents actuacions:

• Creació  d’un  Consell  Turístic amb  museus,  guies,  agències,  restaurants,  hotels  i
pensions, etc, com a fòrum de discussió o propostes de desenvolupament d’un sector
turístic local.

• Recuperació  de  tot  el  patrimoni  històric  amb  cartells  explicatius  dels  monuments
històrics i/o espais naturals. A banda del Castell o la Torre i els seus entorns, hi ha també
les masies, els aqüeductes romans, les séquies i partidors, les ruïnes romanes, àrabs i
visigodes, els camps de cultius tradicionals, el riu i barrancs, les muntanyes, els senders.

• Recuperació de la memòria històrica arquitectònica restaurant i fent visitables el refugi
antiaeri i les trinxeres.

• Incorporació de la Vall de Porxinos al Parc Natural del Túria i la seua promoció com a via
d’entrada natural a les Rodanes.

• Promoció d’un turisme d’interior que combine les visites culturals i el turisme de camp
(excursionisme) amb la gastronomia tradicional i moderna dels restaurants i hotels de
Riba-roja.

• Creació del Museu de Festes, Tradicions i Gastronomia en una zona del castell.

URBANISME I COMUNICACIONS

Compromís ja ho deia, el model d'urbanisme al servei del Promotor urbanístic li serveix a ell, no
al  poble.  El  temps  ens  ha  donat,  per  desgràcia,  la  raó.  Tenim  un  poble  dispers,  amb
urbanitzacions  allunyades  del  casc  urbà  i  dels  serveis  bàsics  generals;  un  urbanisme  amb
conflictes per deixar anar endavant projectes que pretenen omplir  de ciment sòl que deuria
estar protegit, com és el cas de Porxinos; amb urbanitzacions, a més, amb els accesos molt
deficients com La Reva o El Clot i amb mancança general de serveis i dotacions que obliga als
seus veïns a dependre del cotxe per a qualsevol necessitat o imprevist. És a dir, tenim un poble
escampat pel terme. Com un arxipèlag enmig de la mar.
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Nosaltres des de COMPROMÍS reclamàvem i reclamem un urbanisme diferent, que estiga al servei
de tota la ciutadania, que busque millorar-li la qualitat de vida, que resulte sostenible en el
temps i amb els recursos “normals” d'un poble com Riba-roja. Un urbanisme que afavorisca la
cohesió social, la sensació de comunitat i que no done peu a batalles entre el veïnat, perquè uns
estan millor atesos que altres, com passa en altres localitats del Camp de Túria.

Seguint els criteris anteriors, la nostra opció urbanística reclama que:

• No s'accepten noves urbanitzacions i menys encara, que estiguen allunyades del casc
urbà i no es puguen vincular a aquest.

• Que no s'amplien les existents. En tot cas, que es treballe en la línia de connectar les
existents entre elles i amb el poble.

• Que es paralitze el PAI DE PORXINOS.

• Que es done eixida al PAI del Calvari per tancar la façana sud del casc urbà. 

• Que s'amplien les voreres del casc urbà, per facilitar el moviment de les persones.

Propostes per millorar l'urbanisme a Riba-roja:

• Nosaltres plantegem la Creació de la FAÇANA FLUVIAL AL TÚRIA. Completar amb senda
i/o carrer peatonal la continuació del camí de les Ànimes seguint la vorera del riu, fins
Mas d'Escoto.

• REMODELACIÓ DEL BARRANC DE LES MONGES per convertir-lo en jardí-passeig i amb final
en un MIRADOR al Túria.

• REMODELACIÓ i ADEQUACIÓ del BARRANC DELS MOROS des del Centre de Salut fins al riu
per guanyar-lo com a espai públic.

• Disseny d'una PLAÇA DE L'ESTACIÓ singular. Una plaça que permeta els usos actuals, i
puga ser un referent social, comercial, de passeig, d'oci, etc. Tot açò mitjançant una
consulta popular.

• La creació de l'AVINGUDA DE L'ESPORT. Des del carrer Major fins al Poliesportiu. Una
avinguda amb un carril per sentit i jardí/passeig central. Una avinguda que convertir-se
en un enclau d'alt atractiu comercial i de serveis junt a la Plaça de l'Estació.

• Revisió ENTRADA/EIXIDA MAS DE TRAVER.

• Revisió i millora ACCÉS A LA REVA.

• ROTONDA D'ACCÉS a la urbanització El CLOT.

• Venda de la concessió pública de les places del pàrquing de la plaça de l'ajuntament.

• Modificació del PGOU atenent el procés de consulta popular que obrirem per escoltar
propostes, interessos i necessitats del veïnat de Riba-roja.
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Propostes per millorar les comunicacions
entre urbanitzacions, casc urbà i voltants.

• Volem el METRO al Centre, soterrat i que connecte amb Vilamarxant.

• Carrils Bici + vorera de Gallipont, Mont Alzedo a Riba-roja.

• Carril Bici + vorera  a Quint, Traver, València la Vella, Pous i Llobatera.

• Carril bici + vorera del Clot , Santa Rosa i Porta de L'Eliana a Riba-roja.

• Augmentar freqüència de Bus al BAIXADOR del CLOT.

URBANITZACIONS:

• ELABORACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES DE NETEJA I ORDENACIÓ DEL BARRANC DE MANDOR.

• NETEJA DE PINADES COLINDANTS AMB URBANITZACIONS I PROTECCIÓ D'INCENDIS.

• CREACIÓ I MANTENIMENT DE PARCS URBANS EN TOTES LES URBANITZACIONS (Llobatera, 
València la Vella, Els Pous, etc).

• RETOLACIÓ EN VALENCIÀ DE TOTS ELS CARRERS DE LES URBANITZACIONS AMB NOMS I NO 
AMB NÚMEROS.

MEDI AMBIENT

Parlar de Medi Ambient és parlar d'economia, d'urbanisme, d'educació, de cultura, d'esports,
de  salut  i  consum,  d'igualtat,  d'organització.  El  Medi  Ambient  com a  eina  vertebradora  i
necessària que engloba i enllaça tota l'organització d'una societat que viu sobre el medi que
ens alimenta. És per tant necessari protegir qui ens alimenta dins d'un plantejament sostenible
sense data de caducitat.

Quan Riba-roja va signar la carta de Xàtiva l'any 2011, desenvolupada en l'Agenda 21 local de
Riba-roja,  es  comprometia  a  treballar  cap  a  la  sostenibilitat,  cap  al  futur  equilibrat  sense
comprometre les generacions futures, però el camí encetat es va parar en sec i va mirarcap al
costat oposat.

Quan  algú  pensa  amb  la  Toscana  d'Itàlia,  pensa  amb  valors  arquitectònics,  però  sobretot
paisatgístics, on natura i agricultura són inseparables i mimats fins al punt de que la Toscana no
seria el que és sense eixe respecte profund al camp amb comunió perfecta dins la natura.

Però no cal anar tant lluny. Riba-roja també té eixe potencial. Està situada en un lloc singular,
emblemàtic i privilegiat mediambientalment, on el patrimoni natural del Parc Natural del Túria,
barrancs i muntanyes han conviscut al llarg dels segles amb l'agricultura. Els nostres avantpassats
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han sabut gestionar bé el territori, amb respecte i estima.

L'estil  de  vida  i  el  model  productiu  actual  ha  trencat  aquest  binomi  comportant  greus
desequilibris,  per  la  qual  cosa,  Compromís  aposta  per  replantejar  models  productius  més
respectuosos amb el medi ambient i en definitiva amb les persones.

Ja fa 25 anys que es començà a parlar del “canvi climàtic” i ara en som plenament conscients.
Fins fa molt poc es pensava que “l’escalfament global” i altres efectes d’aquest canvi anirien a
poc a poc. Ara hi ha una gran preocupació per la velocitat que va agafant. Ja no és un problema
del futur sinó que les conseqüències comencen a notar-se ja. Els estudis parlaven de disminució
de pluges a l’àrea mediterrània. 

La  pluviometria  a  Riba-roja  ha  disminuït  dràsticament  des  de  l'any  2013,  i  els  boscos  són
l'indicador més visible de les conseqüències. Els pinars de les muntanyes s'han tintat de tristor i
la manca de protecció administrativa els ha deixat a la deriva. 

Les persones que treballem amb Compromís estimem i valorem el nostre territori, creiem amb
un model de gestió local i creixement integrador, on el medi ambient té un valor il·limitat i
innegociable. La mala gestió del medi ambient comporta pèrdua de valors culturals, educatius,
socials, de salut, de treball, etc.

Gestió ambiental local

Prenent  com a base la  sostenibilitat  i  la  participació  ciutadana,  apostem per  un model  de
funcionament més respectuós, coordinat amb la resta de polítiques i recursos locals i comarcals:

• Aplicació  real  de  la  Carta  d’Aalborg  i  de  les  recomanacions  de  l’Agenda  21 per
l’Ajuntament.

• Reconeixement del FÒRUM PER LA SOSTENIBILITAT DE RIBA-ROJA com el fòrum de
l’agenda  21  ja  que  el  govern  local  ha  paralitzat  la  participació  ciutadana  en  les
decisions mediambientals. 

• Creació  d’un  Punt Verd d’informació  sobre l’estalvi  energètic,  energies  renovables,
estalvi  d’aigua,  gestió  de  residus,  ecoparc,  subvencions  per  millora  mediambiental,
comportaments ciutadans sostenibles.

• Educació mediambiental coordinada amb la regidoria d'educació per fer conèixer i
valorar el nostre patrimoni a tots el veïns i veïnes del poble.

• Convenis d’investigació amb Universitats i altres entitats per a l’estudi de la fauna i
flora dels nostres espais naturals emblemàtics.

• Edició de material divulgatiu sobre medi ambient a Riba-roja.

• Exigir a la Generalitat Valenciana que es complisca la normativa ambiental de l'espai
protegit del Parc Natural del Túria i es posen en marxa novament els Plans d'Extinció
Incendis i altres Plans de protecció que fa anys que no s'han revisat o redactat.
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Problemes fonamentals de Riba-roja en matèria mediambiental:

• Creixement  desordenat  dels  nuclis  de  població  i  industrials.  PGOU  sense  tindre  en
compte la cohesió territorial i la gestió responsable i sostenible del sòl.

• Excés de construccions disseminades per tot el terme que degraden el nostre patrimoni
natural i la pèrdua de recursos, de qualitat de vida i de referents culturals i identitaris.

• Manca d’una adequada vigilància i control del compliment de la legislació en matèria
mediambiental.

• La manca de planificació coherent de l’acció mediambiental municipal coordinada amb
el conjunt de la gestió municipal global.

• Problemes mediambientals i de contaminació de les aigües i terres derivats de l'antic
abocador de Basseta Blanca.

• Elevada contaminació lumínica nocturna, tant pública com privada.

• Escassos  contenidors  de  reciclatge  domèstics que  no  potencien  la  participació
ciutadana.  Revisió  de  les  necessitats  de  contenidors  i  educació  ciutadana.  Estudi
d'alternatives amb la participació ciutadana.

• Estudi de l'impacte i explotació de les canteres del terme.

• Manca de suficients carrils-bici.

• Elevat  consum d'aigua potable  per  al  reg  de jardins i  parcs al  no existir  una xarxa
d'aigües reciclades i/o pluvials per al reg de jardins i parcs.

A Riba-roja encara estem a temps de conservar i recuperar el nostre patrimoni natural, i a més a
més preservar-lo per a les generacions futures.

NO VOLEM EL MODEL D’ESPECULACIÓ BRUTAL I  ENRIQUIMENT D’UNS QUANTS A COSTA DE LA
PÈRDUA DE TERRITORI, NATURA I QUALITAT DE VIDA DE LA RESTA DE LA POBLACIÓ. NO VOLEM
SER EL DORMITORI DE CIUTATS QUE ES BUIDEN PER L'ABANDÓ DELS SEUS GOVERNANTS.

Per això proposem:

• Aplicació  real  de  la  Carta  d’Aalborg  i  de  les  recomanacions  de  l’Agenda  21 per
l’Ajuntament.  Unificar el criteri del “Model de desenvolupament sostenible”, de tal
forma que no canvie, siga qui siga qui guanye les eleccions presents i futures, respectant
l'adhesió que es va acordar per majoria a la Xarxa de municipis sostenibles d’acord a l’
AGENDA 21.

• Acordar un model de comportament ambiental regulat per ordenances municipals, pels
diferents  agents  socials.  Cal  regular:  vessament,  accessos,  camins  i  vials  (carril  bici,
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senders), parcs i jardins, ús dels espais comuns en el medi natural, ús d'un ecoparc més
funcional, ús racional de l’aigua (recuperació de les aigües depurades i pluvials per a reg
de jardins públics), possessió d’animals, crema de rastrolls, ús de fertilitzants i pesticides,
neteja de carrers i vials, energies renovables, residus urbans, residus industrials, residus
de la construcció, ús de la via pública, accés als edificis públics i mobilitat ciutadana,
zones de vianants.

• Implantar un Sistema de Gestió Ambiental Municipal, prenent com a model la norma UNE-
EN-ISO 14001.

• Establir els recursos necessaris perquè aquesta implantació configure un model de gestió
eficaç i ecoeficient.

• Recursos Humans: tècnics de medi ambient, formació mediambiental de la policia local.

• Recursos  Tècnics:  Plans  d’Acció,  Plans  de  control,  Control  i  Gestió  de  la  depuració
d’aigües residuals,  Programes d’intervenció i  participació ciutadana, Auditories, Fòrum
Agenda 21, Punt verd d’informació al ciutadà, xarxa de contenidors i  equips  per a la
gestió de residus urbans més accessibles a tots, etc. 

• Coordinació dels recursos comuns, amb la resta de municipis de la comarca.

• Implantar programes  d’educació  i  conscienciació  ambiental,  coordinats  amb  la
regidoria d'educació. Especial atenció a la població escolar i als nouvinguts. Organització
d’excursions escolars i altres activitats educatives. Organitzar activitats a nivell local del
dia de l'arbre, dia del medi ambient, dia de la no contaminació lumínica, acústica, etc.

• Creació  d’un  Punt  Verd d’informació  sobre  l’estalvi  energètic,  energies  renovables,
estalvi  d’aigua,  gestió  de  residus,  ecoparc,  subvencions  per  millora  mediambiental,
comportaments ciutadans sostenibles.

• Convenis d’investigació amb Universitats i altres entitats per a l’estudi de la fauna i
flora dels nostres espais naturals emblemàtics.

• Edició de material divulgatiu sobre medi ambient a Riba-roja.

• Publicació periòdica dels indicadors de qualitat mediambiental i d'aigües.

Prevenir i minimitzar la contaminació mitjançant:

• Regularitzar totes les activitats econòmiques del terme d’acord amb la legislació vigent
en matèria ambiental.

• Bonificar, via impostos, les empreses que disposen de Certificat en UNE-EN-ISO 14001.

• Control  i  gestió  dels  recursos  naturals:  implantar  un  punt  d’informació  i  foment  del
consum  responsable,  fomentar  l’ús  racional  dels  recursos  naturals,  controlar  pous  i
aljubs, prohibició de les foses sèptiques, pla de protecció del sòl, control i  seguiment de
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les transformacions de terreny autoritzades, recuperació d’aigües depurades i pluvials,
afavorir i primar la instal·lació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica, afavorir i primar la
instal·lació d’aerogeneradors i limitant l’ús de grups electrògens.

• Pla específic local de reducció del nivells de soroll, complir i fer complir la legislació
vigent.

• Restringir via ordenances la implantació d’activitats, molestes insalubres i perilloses.

• Creació d’una oficina telemàtica virtual municipal, que permeta agilitar tràmits i evite
trasllats innecessaris.

PATRIMONI NATURAL I HISTÒRIC

• La  protecció  paisatgística  dels  espais  d'interès  públic.  Rebuig  al  PAI  del  Mas  de
Porxinos.

• Plans de protecció del paisatge (recuperació de pedreres abandonades, Basseta Blanca i
tots els abocadors il·legals).

• Recuperar les masies més emblemàtiques.

• Crear l'Escola de Capacitació Agrària i el Museu Natural, Botànic i Agrícola en el Mas
de Porxinos.

• Afavorir l’agricultura ecològica i potenciar la recuperació de l’horta mitjançant un Pla
Agrícola, on estarà ubicat el projecte del Banc de Terra.

• Afavorir el turisme rural.

• Afavorir activitats econòmiques relacionades amb la natura i la seua conservació.

• Establir plans de control i conservació de la fauna i la flora a partir de la creació d’un
catàleg, senyalització i protecció.

• Recuperar,  conservar  i  senyalitzar  els  entorns  naturals (coves,  senders,  pous,
catxirulos, barrancs, rodanes, penyals, forns de calç, boscos, etc.).

RESIDUS

• Un  pla integral de residus del Camp de Túria incloent-hi la possibilitat de crear una
planta de compostatge.

• Afavorir la recollida i selecció de residus en origen.

• Ampliar l'horari d'ús de l'Ecoparc, així com revisar les normes d'utilització de cara a una
gestió més eficient.

• Reutilització d'aigües: Estudi de canalització i ús d'aigües depurades i/o pluvials per al
reg de jardins i parcs, reduint el cànon de sanejament en les factures.
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• Afavorir la gestió integral de residus en els polígons industrials sancionant-ne la gestió
il·legal.

MOBILITAT I TRANSPORT

• Afavorir l'ús de la bicicleta a nivell urbà, amb la creació d'una xarxa de carrils bici per
tot el terme i creació de pàrquings públics gratuïts per a bicis.

• Restringir el pas de vehicles a motor en determinats espais i vials.

• Renovació, quant toque, de la flota de vehicles municipals per vehicles impulsats amb
fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.

• Reducció de l'impost de vehicles per a vehicles híbrids i/o elèctrics.

• Afavorir el transport públic. Beques per a estudiants.

ENERGIES

• Reducció en el consum d'electricitat de la il·luminació en edificis públics amb sensors
de presència.

• Contractes elèctrics municipals a través de cooperatives verdes d'energies.

• Reducció energètica en edificis municipals i inversió en energies renovables. Posar en ús
aquelles instal·lacions amb captadors solars per a aigua calenta que estan tapades total o
parcialment.

• Reducció lumínica de carrers i polígons industrials en horaris avançats nocturns (per
exemple, reduir la il·luminació d'espais públics a la meitat a partir de les 12 de la nit a
l'hivern i de les 2 de la nit a l'estiu), reduint la contaminació lumínica.

• Evitar la llum blanca (LED) en fanals dels espais públics pel seu impacte lumínic i sobre
la salut de la fauna.No substituir bombetes de fanals per bombetes de llum blanca (LED)
pel  seu  impacte  lumínic,  i  no  substituir  les  que  funcionen,  encara  que  estiguen
subvencionades o finançades per altres organismes.

VIVENDA

• Reducció de l'IBI en les vivendes que apliquen criteris de sostenibilitat (panells solars
de producció  d'aigua calenta,  panells  fotovoltaics  i/o  aerogeneradors,  bioconstrucció,
vivendes bioclimàtiques) i en rehabilitacions del nucli urbà.

COMERÇ LOCAL

• Adherir-se al programa Green Commerce del projecte Life+ per a fomentar entre el
comerç local el respecte al medi ambient, l'estalvi energètic i la gestió sostenible.
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JOVENTUT

Un Pla de Joventut és un projecte marc que diu què s’ha de fer per la gent jove d’un municipi en
cadascun dels àmbits que els afecten, com s’ha de fer i quan.

Des de Compromís creiem que ha de ser un propòsit prioritari recolzar els moments claus de
decisió en el procés  d’emancipació dels i les joves, i  fomentar la participació activa i plena
d’aquesta població que no és més que el present i futur que s’esdevé.

Aquest treball implica reforçar serveis i  projectes que ja s’estan duent a terme, i  a la vegada,
impulsar nous projectes i recursos que siguen idonis per a cobrir les necessitats bàsiques dels
jóvens.

Un Pla de Joventut ha de:

• Oferir  solucions a les necessitats juvenils en matèria d’educació, ocupació, habitatge,
associacionisme, cultura, oci i tots aquells àmbits que siguen considerats oportuns tenir en
compte ja que tenen repercussions directes en la població jove.

• Ha  de  promoure  inquietuds  i  propostes,  oferint  una  especial  atenció  a  la  franja
adolescent  per tal de dotar-la d’un reconeixement equiparable a la resta de ciutadania,
facilitant així la igualtat d’oportunitats entre tots els i les joves.

• I ha de treballar transversalment amb tots els agents implicats en matèria de joventut,
per  poder  garantir  que  les  polítiques  de  joventut  de  Riba-roja  tinguen  la  repercussió
necessària, i una resposta coordinada i adequada en el marc de les polítiques municipals
de la ciutat.

En el concepte de joventut, partint de la realitat actual (la crisi que ens afecta, la manca de llocs de
treball, l'emigració dels jóvens, la precarietat laboral i per tant, les poques opcions d’emancipació
de la llar familiar) les generalitzacions resulten una errada, perquè no podem globalitzar en un
marc únic la quantitat de situacions, interessos o maneres de pensar, que en qualsevol cas, l’únic
que tenen en comú és l’edat.  Ja no resulta fàcil trobar una definició del propi terme de joventut
(López Blasco, 2001).

Però com que per a realitzar un Pla de Joventut s’ha de delimitar l’estudi de camp, caldrà que
delimitem les franges d’edat entre els 14 i els 30 anys i distingir aquestes 3 etapes:

 Jove menor (14 – 18 anys) 

 Jove(19 – 25 anys) 

 Jove-adult (26 – 30 anys) 

Per realitzar un Pla d'aquesta envergadura cal una primera fase on es realitze una descripció
detallada del context on va a situar-se aquest pla, que responga a dues qüestions fonamentals: 

• Quina  és  l'opinió que  té  la  joventut  de  Riba-roja  de  les  accions  i  programes  que
desenvolupa l'Ajuntament de Riba-roja pel que respecta en matèries de joventut; 
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• i  l'altra  de  tipus  quantitativa  dirigida  als  diferents  departament  tècnics del  nostre
Ajuntament que tenen relació amb temes de joventut.

Paral·lelament  caldria  engegar  un  procés  participatiu per  oferir  als  jóvens  formar  part  dels
diferents grups de treball que han de guiar l'elaboració d'aquest pla.

Al  nostre  municipi,  a  més de no comptar amb un Pla  de Joventut  que responga a  les
necessitats del jovent, tampoc tenim una eina per fomentar l'associacionisme, dinamitzar
iniciatives juvenils, detectar mancances i proposar millores en la vida del jovent riba-roger,
la reivindicació política, l'educació en valors ètics, solidaris, d'igualtat i justicia social com
és un Consell Local de la Joventut.

Aquest òrgan és fonamental per a la dinamització de la gent jove del municipi, al que donant-li els
recursos adients podria programar i autogestionar l'activitat i iniciatives joves del municipi.

Cal que l'Ajuntament de Riba-roja, des de l'Àrea de Joventut cree, promocione i done recursos al
Consell de la Joventut de Riba-roja i a més elabore un Pla de Joventut.

És necessari publicitar aquestes eines a la web municipal, la de la joventut i a les xarxes socials
de les que disposa l´ajuntament.

POLÍTIQUES D'IGUALTAT

El model de ciutat que defèn Compromís per Riba-roja parteix de la premissa d'atendre a la
població  en  la  seua  diversitat  de  preocupacions,  interessos  i  necessitats.  La  ciutat  ha  de
respondre a un model de convivència i integració tolerant i obert. Un model de ciutat que
reconeix la diferència, que persegueix la igualtat i que atén les necessitats de tots els sectors
socials  des  del  respecte i  la  recerca de l'equilibri  just  i  equitatiu. Ciutats  que aspiren a la
igualtat entre dones i homes, que fugen de la discriminació per l'orientació sexual, que estan
pensades per als majors, per als xiquets i xiquetes, per als jóvens i per a la integració dels
immigrants en la societat valenciana.

Treballarem per un POBLE LLIURE DE DESNONAMENTS i un PLA D'EMERGÈNCIA SOCIAL.

Polítiques d'igualtat de gènere i no discriminació sexual

• Creació de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i potenciació del Consell de la dona. 

• Analitzar les problemàtiques que pateixen les dones en situació de vulnerabilitat, les
dones  immigrants,  les  dones  amb  discapacitats,  les  dones  al  front  de  famílies
monoparentals,  les  dones  joves  i  grans...  que  requereixen  un  tractament  urgent  i
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específic per part del govern local.

• Potenciar  la  integració de la perspectiva de gènere en tots  els  àmbits  socials  per al
desenvolupament ple de la ciutadania. Aplicació del Reglament Municipal de llenguatge
no sexista a l'activitat administrativa i comunicacions de l'Ajuntament.

• Inclusió de la perspectiva de gènere en els contractes que se subscriguen amb persones i
empreses, alienes a l’administració municipal, així com en la planificació de programes
públics i en les condicions de subvenció.

• Impuls a la formació continuada de les dones, especialment en aquells camps del món
laboral en que tradicionalment les dones n’han quedat excloses.

• Recolzament a les iniciatives empresarials de les dones.

• Desenvolupament  de  programes  d'alfabetització  i  formació  laboral,  que  faciliten  la
integració social de les dones immigrants

• Crear una adequada xarxa de serveis  públics  d'atenció  a la  infància  i  a  les  persones
dependents que permeta que no haja de recaure exclusivament en la família l'atenció
dels seus membres.

• Discriminació  positiva  en  l'adjudicació  de  vivendes  socials  destinats  a  famílies
monoparentals  amb  càrregues  familiars  no  compartides,  víctimes  de  violència  amb
escassos recursos econòmics, potenciant el parc públic de vivendes de lloguer i aplicant
els mateixos criteris.

• Campanyes contra la discriminació per raó de sexe o orientació sexual en els centres
escolars coordinat per la Regidoria d’Educació per a desenvolupar el coneixement de la
diversitat sexual.

• La promoció de campanyes d'informació social que denuncien els comportaments lesbo i
homòfobs i promoguen comportaments i actituds de respecte i igualtat.

• La completa supressió de requisits, continguts, mencions i signes discriminatoris cap a
qualsevol opció afectiu-sexual per part del Ajuntament.

• Actuacions encaminades a fomentar la incorporació de les dones en el mercat laboral
(coeducació, formació, campanes d'eliminació de estereotips).

• Campanyes de promoció de comportaments no sexistes entre les persones.

Polítiques per a les persones majors

L’atenció a la gent gran és una necessitat del nostre present que en el futur proper encara
requerirà molts més esforços i recursos. Cal garantir la qualitat de vida i la dignitat en el procés
d’envelliment i dedicar-li els recursos necessaris.
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Els temps han canviat, el col·lectiu de majors fa 30 o 40 anys era certament homogeni. La seua
realitat i imatge social era la de persones a protegir, no se’ls contemplava, com hui, des de les
seues aportacions a la societat, com a majors actius i saludables, que ajuden, col·laboren amb
les seues famílies, amb voluntariat etc., majors que continuen gaudint de la vida i que busquen
una jubilació activa i saludable. Hui se parla del col·lectiu de majors, però realment és una
estructura cada vegada més diversa i plural, amb necessitats i també demandes de resolució
diferents. 

L'oferta de serveis ha de contemplar aqueixa diferència La realitat actual es caracteritza per un
allunyament progressiu dels òrgans de gestió i decisió dels ciutadans. En aquests moments és des
de la Unió Europea on es tracten i no es resolen moltes de les qüestions que els afecten. La
Carta Social dels Drets dels Majors -aprovada en Luxemburg en 1993- estableix una sèrie de
mesures  encaminades  a  millorar  i  homogeneïtzar  les  condicions  de  vida  dels  jubilats  i
pensionistes europeus. 

Compromís per Riba-roja proposem la creació de Plans Municipals Integrals d'Atenció a Persones
Majors, en coordinació tècnica, organitzativa i financera amb les altres administracions, plans
que contemplen , almenys, els eixos següents:

• Dinamització  del Centre de Dia per a Persones Majors del  Col·legi  de les Monges, de
titularitat i gestió pública (o mixta), que preste serveis mèdics i assistencials de qualitat
per a les persones majors alhora que permeta als familiars l'adequada conciliació de la
seua vida familiar i laboral.

• Aplicació, en el marc de competències municipals, la Llei de Dependència recentment
aprovada per Les Corts Generals.

• Manteniment en l'entorn familiar.

• Nova posada en marxa del Servei d'Assistència a Domicili.

• Catering social

• Teleassistència.

• Suport a famílies cuidadores de majors: programa de descans.

• Altres suports: ajudes, pensions, reduccions de taxes, personals.

• Adaptacions de vivenda.

• Allotjament alternatiu (pisos tutelats) i atenció especialitzada.

• Atenció residencial temporal per necessitats de salut o familiars etc.

• Participació social i animació sociocultural.

• Participació  social  i  associacionisme:  formació  i  desenvolupament  de  associacions
trobades intergeneracionals, voluntariat.

• Potenciar la incorporació de la gent gran en els òrgans de participació del municipi per
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mitjà del Consell de la Gent Gran.

• Activitats esportives, lúdiques i culturals.

• Turisme social i cultural: estiu, excursions, viatges i visites culturals.

• Dinamització del Llar de Majors.

• Col·laboració amb els serveis socials i associacions de malalts, creant el voluntariat de la
tercera edat, format en una escola taller municipal o en plans de formació específics.

Polítiques per a les persones amb diversitat funcional

Les persones amb diversitat funcional que havien millorat la seua posició social i l'accés a cotes
superiors  d'igualtat  en relació  a  la  resta  de la  població  han vist  com la  crisi  ha  els  ha  fet
retrocedir en la seua integració, és molt és el camí que queda per recórrer. Requereixen de
polítiques de Promoció social, que no són objecte exclusiu, ni tan sols el més important, dels
Serveis  Socials.  Polítiques  d'accés  a  l'ocupació,  polítiques  de  promoció  de  l'accessibilitat  i
eliminació  de  barreres  (físiques,  sensorials  etc)  tant  en  edificis,  medi  urbà,  transport,  i
comunicació, polítiques de vivenda adaptada, atenció sanitària especialitzada compensació per
despeses en raó de la seua dificultat, polítiques tributàries etc.

En matèria de Serveis Socials, Compromís per Riba-roja proposem l'elaboració de Plans Integrals
Municipals que afavorisquen la independència i el protagonisme de les persones amb diversitat
funcional, fomentant el seu desenvolupament personal mitjançant l'habilitació/rehabilitació, l'ús
d'ajudes tècniques i l'aplicació de noves tecnologies:

• Creació i  posada en marxa d'un Centre de Rehabilitació i  Inserció Social  (CRIS) per a
Malalts Mentals, de titularitat i gestió pública.

• Persones amb trastorns mentals crònics: es necessari avançar per a resoldre el problema
social  que  la  reforma psiquiàtrica  ha  deixat  pendent  en  relació  a  les  persones  amb
trastorns  mentals  crònics,  precisament per no dur-se a terme moltes  de les  mesures
complementàries  de  cobertura  que  l’esmentada  reforma  establia.  Per  això  s'hauran
d'elaborar  plans  d'atenció  a  persones  amb trastorns  mentals  crònics  que  contemplen
l'habilitació i rehabilitació psicosocial, vivenda, ocupació, sanitat, ajudes econòmiques,
oci i temps lliure, etc.

• Vetllar pel compliment de les quotes d'inserció de persones amb diversitat funcional tant
en les empreses locals com en l’Ajuntament.

• Programa general d'eliminació de barreres que impedeixen gaudir de la nostra ciutat a les
persones amb diversitat funcional física. Gestió de prestacions d'accessibilitat.

• Regulació  de  les  targetes  d'estacionament  de  vehicles  per  a  persones  amb mobilitat
reduïda. Manteniment de la bonificació en la taxa per guals.

• Associacionisme i promoció de la participació.
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• Allotjament en pisos tutelats.

• Suport al centre de discapacitats de Riba-roja propietat de la Mancomunitat del Camp de
Túria.

Immigració, emigració, solidaritat i cooperació

La crisi  econòmica  ha fet  minvar  el  nombre  d'immigrants  que arriben  al  País  Valencià  i  ha
retornat un fenomen que no passava des del anys 60: l'emigració de valencians i valencianes en
busca de treball.

La immigració i l'emigració són conseqüència directa i provada de la globalització que afecta la
nostra vida diària i, per tant, l’economia dels estats. La Societat del benestar necessita d'un
equilibri demogràfic per ser viable. Si no, el desenvolupament de l’estat social es paralitzaria. Al
mateix temps, hem d’arribar a una ruptura amb les polítiques que han configurat la immigració
com un mal o un perill  i  cal iniciar  el procés que arribe a fer entenedores l’estrangeria, la
immigració i la interculturalitat com a factors de progrés i de canvi de la nostra societat.

Per un altra banda, Compromís per Riba-roja entén la cooperació internacional en el marc de la
recerca d’una justícia que permeta la satisfacció universal i igualitària dels drets humans arreu
del món. Ens referim als drets individuals i col·lectius: a una vida digna, a la integritat de la
persona,  a  la  sanitat,  l’educació,  la  vivenda  i  el  treball,  a  la  terra  i  a  un  medi  ambient
saludable… drets polítics, però també drets socials.

Compromís per Riba-roja incorporem a la nostra acció política el valor del pensament i l’acció
globals,  des  d’un nou internacionalisme de la pau i  la  solidaritat  entre els  pobles,  tractant
d’implicar la ciutadania des de cada barri, poble o ciutat en les accions solidàries per la pau i la
sostenibilitat.

Apostem per una altra globalització basada en la sostenibilitat, la solidaritat i el comerç just
amb totes les regions del món, des de l’acció concreta i directa als municipis. Pensa globalment,
actua localment resumeix la nostra manera d’entendre els objectius i les estratègies de treball
pel que fa a la cooperació internacional.

Creiem, doncs, que després de quasi 30 anys d’ajuntaments democràtics, ha arribat l’hora que a
la  nostra  ciutat  aquest  plantejament  solidari  s’obriga  un  buit  en  l’activitat  i  el  pressupost
municipals,  per tal que una part d’ambdós siga dedicada a finançar i  difondre projectes de
cooperació internacional.

En aquest sentit Compromís per Riba-roja proposa:

• Potenciació  de  la  regidoria  de  benestar  social  que  assumisca,  mitjançant  un  pla
d’immigració, les responsabilitats d’atenció social a la població immigrant amb tasques
d’acollida,  informació,  orientació  de  drets,  recursos  i  prestacions  socials.  Realitzarà
campanyes de sensibilització contra el racisme, cursos de valencià i d’introducció a la
nostra cultura i cursos de formació ocupacional.

• Actuacions destinades a mantindre el contacte entre entre el Riba-rogers i Riba-rogeres
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emigrants i els que romanen en el poble. Suport a antics veïns i veïnes que vulguen tornar
al nostre poble.

• Impuls a l'associacionisme de les persones immigrants, vertebrant a través d'aquestes els
recursos  i  activitats  que permeten alhora la  integració  social  en la seua localitat  de
residència i eviten el desarrelament respecte als seus països d'origen.

• Elaborar programes específics per a immigrants, incloent aspectes com el coneixement
de l'espanyol i del valencià per a la seua integració social.

• Informar a la població immigrant sobre els canals existents de recerca de ocupació.

• Organització periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana i formació dels polítics
i treballadors municipals sobre els aspectes relacionats amb la immigració, perquè es
considera  que  aquesta  població,  que  atén  directament  els  immigrants,  és  una  peça
fonamental amb vista a la producció de canvis d’actituds.

• Destinar  com a mínim el  0.7% del  pressupost  municipal  al  finançament  de projectes
sostenibles de cooperació al desenvolupament.

• Constitució  d’un  Consell  Municipal  de  Pau,  Solidaritat  i  Cooperació,  amb  caràcter
consultiu,  composat  per  representants  dels  partits  polítics  i  de  les  associacions
constituïdes  al  municipi,  a  l’objecte de promoure la sensibilització  social  en aquesta
matèria i implicar el conjunt de la societat en la presa de decisions.

• Promoció, en col·laboració amb els moviments socials, d’activitats i tallers municipals de
formació en relació a la pau, la solidaritat i la cooperació, garantint una imatge dels
pobles del sud objectiva i respectuosa amb les seues identitats culturals i la dignitat de
les seues gents que promoga la reflexió i la solidaritat i no la mera caritat.

• Promoure i subvencionar mitjançant convenis amb els centres d’ensenyament

• Projectes educatius que incorporen l’educació per a la pau i la solidaritat com a eix
transversal en els projectes curriculars.

• Agermanaments  i  relacions  en  general  de  la  comunitat  educativa  amb  centres
d’ensenyament de països del Sud.

• Organització  de jornades,  seminaris,  debats,  activitats  culturals,  etc.  en relació  a  la
promoció dels valors de la pau, la solidaritat i la cooperació.

• Impulsar des de l’Ajuntament la creació i desplegament de xarxes locals de comerç just,
facilitant-los la relació amb establiments comercials, reservant espais en mercats i fires
municipals i donant a conèixer la seua activitat a la població.
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SALUT I CONSUM

El model de Compromís per Riba-roja passa per mantindre el sector sanitari en l'àmbit de la
gestió pública: titularitat pública, finançament públic, gestió pública, provisió pública. Només
així es garanteix l'equitat del sistema i es reforça el paper universal de les seues prestacions.

El model sanitari que propugna Compromís arreplega les següents característiques:

• Una  xarxa  sanitària  única  que  unifique  els  recursos  de  les  distintes  administracions
públiques, amb capacitat suficient per a tota la població.

• Que realitze una cobertura a tota la població de forma gratuïta en el moment d'ús per a
totes les seues activitats.

• Que donant cobertura integral  tinga,  no obstant,  una orientació  prioritària  cap a la
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.

• Que compte amb la participació  dels  representants  dels/es ciutadans/es,  usuaris/s  i
treballadors/es de la salut en el control i gestió del sistema sanitari.

Propostes:

• Construir ja un nou centre salut d’acord amb la població actual i les previsions.

• Millorar el Servei d'Atenció Primària i el Transport d'Urgències.

• Aconseguir més pediatres en el centre de salut de Riba-roja.

• Incrementar  els  recursos  en  Salut  Mental  aconseguint  les  “ràtios”  pertinents  en
professionals i recursos. 

• Fomentar la salut pública, implantant nous programes orientats a integrar en els serveis
sanitaris aspectes com els de la salut laboral, salut mediambiental… 

• Ampliar les unitats de vigilància intensiva mòbils suficients per a la població de la nostra
localitat. 

• Construir  un  Centre  de  Dia  per  a  malalts  mentals  amb els  mitjans  adequats  per  a
atendre este necessitat sector i als familiars que els atenen.

• Potenciar el Consell Sectorial de Salut, compost per treballadors/es i professionals de la
sanitat, usuaris/es representants municipals. 

• Crear la figura, amb els mitjans adequats, del defensor local del malalt que faça el
seguiment permanent de la situació sanitària a Riba-roja, siga transmissor i intermediari
entre  el  pacient  i  les  administracions  públiques,  arreplegue  les  propostes,  queixes,
suggeriments,  les  trasllade  i  elabore  un  informe  mensual  sobretot  el  que  afecta  la
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sanitat, amb el grau de resposta de les institucions i de compliment a les demandes
ciutadanes. 

• Desenvolupar un programa específic amb el SERVASA que reconega el dret a la salut per
a immigrants i sectors de població més desprotegits de Riba-roja. 

• Crear  una  política  d'educació  al  consumidor/a  com a  contribució  molt  important  al
benestar dels nostres/es ciutadans/es, per la qual cosa potenciarem l'instrument amb
què comptem, l'Oficina d'Informació al Consumidor/a, amb les mesures següents: 

• Ampliar l'horari en l'OMIC.

• Agilitar l'atenció al ciutadà/a i la tramitació de queixes. Tractament d’aquestes
com a font d’informació per a la millora dels serveis de les empreses de Riba-
roja.

• Coordinar la inspecció de consum en matèria alimentària amb els  serveis de
salut, a fi de garantir la higiene alimentaria. 

• Realitzar  programes  específics  dirigits  a  la  Comunitat  Escolar  i  a  altres
col·lectius i associacions.

• Continuar en l'esforç d'acostar l'OMIC als/es ciutadans/es; per a això, establir
punts d'informació interessants en el mercat ambulant, en carrer comercials i
supermercats. 

• Convenir amb les associacions de consumidors l'aplicació d'estes mesures. 

• Desenvolupar  Programes  de  difusió  i  educació,  entre  els  més  jóvens,  d'una
Cultura de Consum Responsable i d'hàbits saludables.

• Campanyes preventives sobre temes de salut. Divulgant programes educatius en mitjans
de  comunicació  i  col·laborant  amb les  AMPA  i  associacions  per  a  realitzar  tallers  i
divulgar  hàbits  saludables  entre  la  població,  tals  com  cursos  de  seguretat  vial,
drogodependències,  educació  sexual,  campanyes  per  a  la  no  discriminació  de  les
persones malaltes de la SIDA, etc.

EDUCACIÓ

Les corporacions locals no són considerades administracions educatives, però en canvi, per ser
les  més  pròximes  als  problemes,  a  les  demandes  dels  veïns  i  veïnes,  prenen  decisions  que
incideixen en la millora de l’educació en els seus respectius municipis. Des d’esta perspectiva,
Compromís per Riba-roja aposta perquè el municipi no siga un mer gestor de les infraestructures
escolars, sinó una autèntica font d’iniciatives educatives.
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Compromís  per  Riba-roja  aposta  per  una  Educació  Pública,  laica,  inclusiva,  valenciana  i  de
qualitat,  i  proposa  una  alternativa  a  l'actual  gestió  de  competències  d’educació  basada  en
quatre eixos:

• Els municipis com a font d’autèntiques polítiques d’educació, i no com a simples gestors dels
centres públics i de la seua neteja.

• L’educació com un procés integral i continu.

• La infància i l’adolescència tractades com dos períodes amb valor en si mateix, i no com un
tràmit cap a l’edat adulta.

• L’educació com a promotora de valors i d’enriquiment personal i humà, superant la mera
capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.

En general

• Destinarem sòl públic suficient per a les necessitats de l’escola pública i amb urgència
per al Col·legi Públic número 5.

• Impulsarem i fomentar l'estalvi energètic i l'educació des de les escoles.

• Elaborarem un  Programa-marc  que  permeta  als  veïns  i  veïnes  i  a  les  organitzacions
cíviques, l'ús dels patis i serveis dels centres educatius fora de l’horari escolar.

• Coordinarem els  treballs  dels  equips de suport  no docents i  que atenen més d’un
centre, perquè suposen un reforç a la labor educativa i, sobretot, a la labor social dels
serveis públics.

• Fomentarem  la  matrícula  en  línia  de  valencià amb  campanyes  de  matriculació  en
centres mantinguts amb fons públics.

• Demanarem a la Coordinadora celebrar la Trobada d’Escoles en Valencià a Riba-roja. 

• Promoure  la  innovació,  la  formació  i  aplicació  de  noves  metodologies  en  l'aula:
aprenentatge cooperatiu, aprenentatge col·laboratiu, TIC's, etc.

• Fomentar  programes  de  coeducació  i  igualtat  respecte  a  la  diversitat  de  gènere,
d’origen, social, respecte al medi ambient i els animals, educació emocional.

• Impulsarem els  intercanvis escolars dels centres de Riba-roja de Túria amb centres de
tot l’àmbit lingüístic de la nostra llengua, en particular amb Riba-roja d'Ebre, i d'altres
països.

Escola Infantil i Primària

• Reclamarem la construcció del col·legi públic número 5.

• Potenciarem el servei d’Escola Matinera i Vespertina. Servei de kangur municipal per a
poder deixar als xiquets i xiquetes abans de l’hora d’obertura (i poder recollir-los més
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tard) de les escoles. Tot açò en període lectiu i de vacances escolars.

• Elaborarem un pla municipal d’acollida i integració, dissenyat com un circuit. Un pla àgil
i  amb  el  qual  s’eviten  gestions  innecessàries  quan  arriba  un  nouvingut.  Farem  una
escolarització del xiquets i xiquetes orientada a la seua integració, és a dir, distribuïts
per tots els centres del poble.

• Servei de menjador escolar en els mesos de juny i setembre a totes les escoles de Riba-
roja. Servei de menjador escolar per als alumnes dels instituts.

• Juntament amb Conselleria d’Educació i els Consells Escolars dels centres i Municipal,
potenciarem i ajudarem a implantar la Jornada Continuada en els centres “públics” de la
localitat.

• Reforma  integral  del  CP  Cervantes  després  de  més  de  30  anys  de  la  seua  última
remodelació.

Educació Secundària Obligatòria

• Estendrem i finançarem plans de convivència en tots els centres de secundària, amb la
participació del professorat, alumnes i alumnes, AMPAs i amb la previsió de ser inclosos
en el Projecte Educatiu de Centre.

• Dissenyarem mesures d’intervenció socioeducativa amb els alumnes expulsats dins dels
centres escolars.

Altres estudis, nivells i escoles municipals

• Implantarem l'Escola d'Arts i Oficis. Tallers de Formació i Inserció Laboral, per a facilitar
la  qualificació  professional  adient  a  col·lectius  amb  dificultats  d’integració  al  món
laboral.

• Crearem  aules municipals  de  noves  tecnologies,  on  s’impartiran  formació  i  accés
gratuïts.

• Escola  de  Formació  de  Persones  Adultes (EPA). La  dotarem  d’un  centre  propi,
millorarem el  seu  pressupost  i  els  seus  serveis.  Així  mateix,  potenciarem la  vessant
sociocultural del servei i la de coneixements especialitzats.

• Potenciarem el Taller Ocupacional Comarcal.

• Dissenyarem un Pla integral de formació professional, elaborat amb sindicats i  agents
socials, a partir d’una anàlisi de les expectatives d’ocupació en el nostre municipi.

• Augmentarem l’oferta  de  Programes  Garanties  Socials,  tenint  en  compte  la  mateixa
anàlisi d’expectatives d’ocupació.

• Potenciarem l’Educació  no  Formal:  Coordinarem els  treballs  de  l’àmbit  educatiu  no
formal  amb els  agents  educatius  formals,  afavorint  una  permeabilització  i  influència
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recíproca entre els dos àmbits. 

• Inclourem  l’educació  no  formal  en  tots  els  plans  contra  el  fracàs  escolar,  per  la
convivència, per a la ciutadania, de compensació socioeducativa i semblants, encara que
es realitzen en centres d’ensenyament reglat, consensuadament amb els Serveis Socials.

Estudis Musicals

• Més atenció als estudis de dansa. Recolzament al Conservatori de Música i Dansa de Riba-
roja estudiant noves formes de finançament.

• Treballarem colze amb colze amb la Unió Musical de Riba-roja per potenciar-la com a
societat.  Impulsarem la  seua  Escola  de Música negociant  amb ells  i  el  Conservatori
Professional l’assumpció completa dels estudis elementals.

Estudis Universitaris

• Convocarem beques i ajudes de transport per als estudiants que ho necessiten.

• Concedirem beques i ajudes municipals a la investigació realitzada per joves titulats de
la localitat.

• Creació de beca complementària a l'Erasmus.

Participació de la Comunitat Educativa

• Apostarem d’una  manera  decidida  per  la  participació  efectiva  dels  diferents  agents
protagonistes  de  la  comunitat  educativa:  pares,  mares,  ensenyants,  alumnat  i
administració.

• Revitalitzarem el Consell Escolar Municipal perquè no siga un òrgan purament consultiu
sinó decisiu: definir el mapa escolar; escolaritzar l’alumnat amb criteris d’integració dels
nouvinguts/des; distribuir i controlar els fons municipals destinats als col·legis; conèixer i
informar el pressupost municipal en educació prèviament a la seua presentació al ple de
l’Ajuntament;  fomentar  les  activitats  extraescolars  organitzades  per  l’escola  i/o  per
l’AMPA;  proposar  a  la  Regidoria  d’Educació  la  realització  d’activitats  extraescolars
comuns a totes les escoles i activitats obertes a tots els xiquets del poble; fer propostes
contra el fracàs escolar i participar en l'elaboració de plans específics; promoure plans i
mesures de convivència en els centres educatius i potenciar la participació de professors,
personal d'administració i servicis, alumnat, pares i mares de tota la comunitat educativa

• Democratització i cooperació de l’ensenyament i participació de tots els agents socials.
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CULTURA

A Compromís per Riba-roja, entenem la cultura com un bé comú, un espai per a la llibertat i la
tolerància,  de  desenvolupament  social,  que  genera  valors  socials,  contribuïsca  al
desenvolupament de la societat i projecta la nostra presència i forma de vida en el món. La
cultura  a  Riba-roja  ha  de  basar-se  en  la  participació,  sent  els  mateixos  ciutadans  els  que
decidisquen  com volen  participar  i  decidint  ells  mateixos  les  seues  inversions  i  necessitats
culturals,  entenem  que  sense  la  participació  dels  ciutadans  no  es  pot  aconseguir  el
desenvolupament cultural de la nostra ciutat.

Biblioteques i foment de la lectura

• Construir un nou edifici o rehabilitar-ne un existent per a la biblioteca municipal i dotar-la
de tots els mitjans necessaris, com connexió a Internet, servei de préstec on-line, etc. 

• Programar activitats per a la difusió de la lectura.

• Adaptar els horaris als ciutadans, ampliació d’hores i dies.

• En èpoques d’examen, mínim una biblioteca oberta les 24 h. per a l’estudi dels nostres fills i
filles.

• Ampliació del personal municipal de la biblioteca per a una millor atenció als usuaris de les
mateixes.

• Fomentar el coneixement i lectura de la nostra llengua.

• Plans de foment a la lectura a nivell escolar en valencià.

• Edició d’una revista literària municipal o comarcal.

Associacions culturals

• Crear  un  espai  d’associacions  on  tinguen  lloc  per  a  la  reunió  i  l’exercici  de  les  seues
activitats.

• Potenciar  i  recolzar  les  seues  activitats  des  de  l’àmbit  municipal  i  integrar-les  dins  del
context del poble.

Recuperació del patrimoni cultural

• Creació i dotació d’una escola municipal de música i dansa valenciana.

• Creació del Festival Internacional de Danses.
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• Creació d’un museu, com a recuperació de la memòria històrica de Riba-roja de Túria.

• Des  de la  Regidoria  de Cultura,  oferir  a  les  escoles,  instituts  i  altres  espais  municipals,
Tallers de Cultura Popular Valenciana.

• Incloure en la programació de cinema, pel·lícules en valencià per a totes les edats, així com
també en versió original subtitulades en valencià.

Festes i tradicions

• Crear un Consell de Festes en el qual quedarà integrada la Junta Local Fallera, entre altres,
en què estaran representats totes les comissions de festes del nostre municipi i informarà el
pressupost de fester i l’atorgament de subvencions municipals.

• Crear  un  Museu permanent  de  Tradicions,  amb indumentària,  escenografies  tradicionals,
cuina popular, etc.

ORGANITZACIÓ I GOVERN DE L'AJUNTAMENT

La  globalització  de  moltes  de  les  coses  que  afectes  a  les  nostres  vides  està  provocant  la
necessitat  de  localitzar-ne  d’altres  en  una  interacció  globla-local  en  què  els  ajuntaments
adquireixen un protagonisme especial. Les demandes dels ciutadans i ciutadanes xoquen amb un
dèficit financer dels ajuntaments i creen, per altra banda, un desig (necessitat) de participació
ciutadana que des de Compromís entenem molt positiu i com un instrument regenerador de la
vida política local.

Participació i control ciutadà

• Creació d’un registre municipal públic que permetrà conèixer el patrimoni dels càrrecs
públics (regidors i assessors) a l’inici i final de la legislatura.

• Creació de Consells i Fòrums de participació ciutadana en els diversos àmbits de gestió.

• Revisió  dels  continguts  de  la  pàgina  web municipal  amb l’accés  a  tota  la  normativa
municipal  vigent  (Pla  General  d’Ordenació  Urbana,  ordenances,  decrets  d’alcaldia),
convocatòria de plens, etc.

• Realització dels plens municipals en locals que permeten l’assistència de tot el públic
interessant i la presència dels mitjans de comunicació. Retransmissió dels plens.

• Ús de les noves tecnologies en la comunicació amb els veïns i veïnes (correu electrònic,
fax, etc). Creació de fòrums en què qualsevol podrà donar la seua opinió, per exemple en
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la pàgina web de Ràdio Riba-roja. 

• Cada regidoria disposarà d’un correu electrònic o d’un fòrum per a rebre les preguntes o
comunicacions dels ciutadans i publicar-hi les respostes.

• Resposta expressa a totes les peticions plantejades pels ciutadans i ciutadanes. Posarem
un telèfon en què qualsevol persona podrà preguntar per la situació de la seua petició.

• Suport  a  una  Llei  Valenciana  de  Règim  Local  que  permeta  amb  caràcter  ampli  la
presentació pels veïns i veïnes d’Iniciatives Legislatives Local que s’hauran de discutir en
el Ple de l’Ajuntament. 

• Redacció d’una ordenança de participació ciutadana que preveja el dret dels ciutadans a
disposar de mitjans materials (locals, etc.) que els permeten expressar-se públicament. 

• Davant la retallada excessiva i indiscriminada de les ajudes, augmentarem l’import de les
ajudes  de  l’Ajuntament  a  les  associacions  tenint  en  compte  les  activitats  de  cada
associació i la quantitat de persones que participen en elles.

L'administració local

Sota la direcció política de l’equip de govern l’administració local són el conjunt de persones i
mitjans materials que han de implementar les polítiques de canvi social i econòmic. Des de la
coalició  Compromís  per  Riba-roja  farem  un  govern  municipal  de  bona  administració  però
sobretot generador de canvis i desenvolupament social. Buscarem per tant una administració
eficaç i valenciana en tots els nivells i en la seua projecció exterior.

• Professionalització de la selecció de personal. Estem en contra de la presència de polítics
en els  tribunals  d’oposició,  l’alcalde  o  alcaldessa ha de delegar  en un funcionari  de
carrera o laboral fixe.

• Convocatòria d’oposició de totes les places de la plantilla que estiguen vacants. Disminuir
la temporalitat entre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Riba-roja.

• Requisit lingüístic. Les convocatòries d’oposició recolliran la necessitat de conèixer el
valencià  amb el  nivell  necessari  per  a  desenvolupar  les  funcions  pròpies  del  lloc  de
treball en la nostra llengua. Les Relacions de Lloc de Treball (RLT) establiran els nivells
necessaris en cada lloc de treball. 

• Administració  local  en  valencià.  Aplicació  efectiva  i  actualització  del  Reglament  de
Normalització Lingüística per aconseguir una administració en valencià. 

• Eficàcia en la gestió mitjançant la formació continua, i l’accés a les noves tecnologies.
Progressivament tot el personal al servei de l’ajuntament tindrà un compte de correu
electrònic i, en funció de les tasques assignades, accés a Internet. 

• Participació del personal al servei de l’ajuntament en les decisions municipals mitjançant
mecanismes de consulta i vies de presentació de propostes de millora.
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• Buscarem fórmules de millora (en horaris i qualitat) de l’atenció al públic compatibles
amb les condicions de treball del personal de l’ajuntament.

• Eliminació de tots els càrrecs de confiança.

Pressupostos

Els pressupostos són la plasmació real de les coses que es faran durant l’any de la seua vigència.
No pot haver gestió participativa sense pressupostos participatius:

• Farem  publicitat  i  explicació  pública  del  projecte  de  pressupostos  en  el  termini
d’informació pública i informarem als veïns i veïnes que qualsevol d’ells pot presentar
propostes de modificació.

• Presentarem als diversos Consells de participació ciutadana (C. Escolar Municipal, Fòrum
per la sostenibilitat, Consell Econòmic i Social, Consell de l’Esport, etc.) el projecte de
pressupostos que es podrà discutir i consensuar-ne modificacions.

• Demanem la participació del ens local en un 25% del total d’impostos recaptats per les
administracions públiques atès que els ajuntaments, per ser l’administració més propera
al ciutadans, rep cada dia una major demanda de serveis.

• Estudiarem el pes de cada tribut en el total del pressupost i el seu import total per tal
d’adaptar-los a les noves realitats socials.

SEGURETAT CIUTADANA

Des de la coalició Compromís per Riba-roja de Túria apostem per una política alternativa
de seguretat pública al servici del poble situant la coordinació dels diferents cossos de
seguretat  existents  en  la  nostra  localitat,  la  participació  ciutadana  i  les  actuacions
socials com a eixos vertebradors d'este plantejament.

L’element  fonamental  per  a  plantejar  propostes  des  d’una  òptica  democràtica  i  de
progrés ha de ser necessàriament el de la PREVENCIÓ:

• Crear una autèntica policia de barri amb presència en tot el terme.

• Coordinació dels cossos de seguretat. A Riba-roja tenim l’avantatge de comptar amb
dos cossos de seguretat, per aconseguir-ne la coordinació:
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• Creació  de  la  Junta  Local  de  Seguretat,  composta  pels  diferents  cossos  de
seguretat, veïns/es, comerciants, etc.

• Aconseguir la creació d'una Comissaria de la Policia Nacional en la comarca.

• Crear el Consell de Seguretat com un àmbit més de participació Ciutadana.

• Crear noves unitats d'actuació:

• Agents de Circulació, seria personal contractat que sota la coordinació del
responsable de la Policia Local, s’encarregaria de gestionar les entrades i
eixides dels escolars i del control del transit en hores puntes en la nostra
localitat.

• Agents de Medi Ambient: es crearia una unitat de la policia, les funcions
de la qual serien:  controlar i preservar el Medi Ambient - parcs, jardins i
abocaments incontrolats de runes-

• Educació vial en el parc Maldonado, creació d’un parc Municipal d'Educació Vial per a
xiquets/es. Oferta a les escoles i instituts del municipi, una Taller d'Educació Vial,
com a activitat alternativa

• Policia Local:

• Pla de formació amb cursos d’actuació i cursos d’especialització. 

• Donar participació a la Policia Local, amb altres servicis socials, en programes de
reinserció  social,  posant  en  marxa  iniciatives  per  a  evitar  tot  tipus  de
discriminació o expressió que inciten a la intolerància, el racisme o la xenofòbia.

• Elaborar un autèntic Reglament Intern amb la participació dels Sindicats.

• Reservar  la  Promoció  Interna  en  totes  les  categories  professionals  de  Policia
Local,  considerant  com  a  millor  mètode  d’estimular  la  carrera  professional
dels/es Policies, utilitzant l’accés lliure per a situacions excepcionals.

ESPORTS

L’esport és una aportació a la nostra salut, és un moment de relació i convivència entre
veïns i veïnes del poble (sovint entre xiquets i xiquetes de diferents escoles), és una
ferramenta d’integració dels nouvinguts i, un mitjà per a conviure amb la natura i dins
els espais naturals de Riba-roja.
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El model esportiu de Compromís sorgeix de la societat civil: clubs, associacions, entitats
i persones que formen el nostre model esportiu.

Proposem:

• Educació:  Hem de dir que en el  procés educatiu, l'esport és un element molt
important, ja que crea lligams d'unió i de solidaritat en les relacions amb altres.
Per a Compromís, la pràctica de l'esport és un fet imprescindible i necessari. No
considerem que siga sols un fet complementari.

• Salut,  “esport  per  a  tots”: La  majoria  dels  esports  compleixen  una  funció
d'equilibri psicosomàtic, i ens ofereix l'oportunitat de viure més sanament. Des de
l'òptica de Compromís, hem d'oferir a l'esport l'atenció que es mereix.

• Oci i temps lliure: Potenciar l'esport és potenciar un model d'organització del
temps d'oci dels ciutadans, és un mitjà per assolir  dos objectius: mantindre la
salut i ocupar el nostre temps lliure.

• Normativa  legal: Als  ajuntaments  els  pertoca  l'àmbit  de  la  infraestructura
esportiva i de l'equipament, a més de l'elaboració i execució de programes de
desenvolupament i foment de l'activitat esportiva.

• Planificació: L'ajuntament ha de demanar a cada club i a cada col·lectiu o entitat
esportiva, el seu pla d’activitats, i les necessitats que tinguen. Tot açò, per tal de
programar i debatre entre tots el pla anual esportiu.

• Criteris  de  subvenció: Han  de  ser  objectius,  clars,  debatuts  i  totalment
transparents.

Un objectiu: Esport per a tots
1. Potenciar  activitats  i  programes  per  a  totes  les  edats,  com  a  base  del

desenvolupament de la persona i de la col·lectivitat.

2. Dins l'esport escolar, fomentar l'esport en l'educació primària, secundaria i de nivell
mitjà.

3. Crear un Consell d'Esports Escolars, en el qual les diferents associacions de pares i
mares,  les  agrupacions  esportives  i  el  propi  ajuntament  coordinen  iniciatives,
organitzen activitats i fomenten l'esport.

4. Oferir les infraestructures adequades perquè els ciutadans pugen fer esport.

4.1. Escoles que compten amb infraestructura necessària, i no sols fer una o dues
hores setmanals.

4.2. Poliesportiu: seguir un criteri de màxima utilitat.

4.3.  Ciutat: carrils per anar en bici, llocs a tots els barris per a jugar (parcs, patis
d'escoles)

5. Autonomia de les agrupacions esportives, els clubs amateurs i les agrupacions són la
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columna vertebral, clau per al fonament de l'esport. Un alt nivell de col·laboració
entre l’ajuntament i els clubs, estimular l'auto-organització de tots els participants
(ajudant  tècnicament,  humanament,  etc),  i  no  controlar,  ja  que  açò  ofega  la
iniciativa col·lectiva i individual.

6. Part dels pressupostos municipals seran destinats als clubs. Eixa distribució es farà
transparent.

7. Instal·lacions sense luxe, però que estiguen ben equipades, i que els discapacitats
tinguen els mitjans necessaris per fer esport. Gratuïtes o semigratuïtes.

8. La  creació  d'equips  de  monitors  i  de  dinamitzadors  d'activitats  esportives
(gestionades pel model organitzatiu que triem).

Disseny d'un model de gestió esportiva integral
• Hi  podrien  haver  diverses  opcions:  patronat  d’esports  (organisme  de

l’ajuntament),  servei  esportiu  municipal  (no  autònom),  societat  anònima
municipal o fundació. L’objectiu del model hauria de ser assumir el màxim nivell
d’autofinançament.

• L’estructura  administrativa  podria  organitzar-se  a  partir  de  quatre  àrees:
administració, activitats, manteniment d'instal·lacions, imatge i comunicació. Tot
impulsat pel sistema  de direcció que es trie i coordinat per la regidoria d'esports.

• Establir una estreta col·laboració amb les associacions esportives locals perquè es
convertisquen en l'element dinamitzador de l'esport local.

• Adaptar un model de gestió escolar (consell), des de les escoles esportives amb
convenis amb els clubs locals, que reforça l’associacionisme i implica els clubs en
la gestió esportiva, fins a escoles totalment municipalitzades.

• Afavorir l´esport per a tots, posant a l’abast de la població totes les instal·lacions
i serveis auxiliars necessaris. Programar activitats especifiques dirigides a la salut,
principalment de la gent gran.

• Donar suport a esdeveniments esportius puntuals i programats per tal de fomentar
el nom esportiu del nostre poble a nivell nacional i internacional.

• Ajudar i promocionar als joves esportistes locals que comencen en el món més
elitista, a fi  de donar a conèixer el nom de Riba–roja (establir  un sistema de
beques  per  als  joves  esportistes  riba-rogers  més  destacats  en  les  diverses
modalitats esportives).

• Suport  específic  a  la  pilota  valenciana  i  altres  esports  tradicionals  del  País
Valencià.

Des de la coalició Compromís per Riba-roja estem pel suport a l’esport com a practica
saludable  enfront  de l’esport  espectacle  i  pel  suport  a  l’esport  de  base  enfront  de
l’esport professional. 

• Creació  d’un  Consell  de  l’Esport en  què  participe  l’ajuntament,  els  clubs
esportius així com professionals que puga haver-hi al municipi. A través d’aquest
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òrgan s’haurien de dissenyar i fer seguiment de les polítiques municipals d’esport.
Coneixerà i informarà el pressupost de l’àrea esportiva i les subvencions.

• Promoure iniciatives que puguen sorgir de la societat civil,  donant-les suport i
evitant substituir aquesta iniciativa per “dirigisme” municipal

• Suport a l’esport de base, mitjançant les escoles esportives municipals i els clubs
que es  puguen crear.  Alguna escola  (com ha passat  en algun moment amb la
futbol) no pot atendre més xiquets o xiquetes per manca de pressupost.

• Adequació  de  les  instal·lacions  esportives del  municipi  a  la  xarxa  de  clubs
existent a la localitat.  Per exemple, manca una pista o circuit de patinatge (es
podria aprofitar part dels carrils bici) i manca una pista de monopatins. Cal també
més pistes de frontó atès que s’han substituït per pistes de pàdel.

• Establiment de convenis de col·laboració amb altres municipis de la comarca o
amb  clubs  esportius  professionals  per  garantir  l’existència  d’un  circuit  de
competicions i  per afavorir  l’entrada dels bons esportistes del municipi  en les
escoles de formació dels clubs professionals. 

• Aprofitament de les instal·lacions esportives dels centres escolars del poble.

• Promoure programes específics d’esport i salut adreçats a la gent gran. Coordinar
les activitats dirigides a la gent major (piscina, pavelló, etc.) amb les necessitats
detectades en el Centre de Salut.

• Cal garantir l’eliminació de barreres per a les persones amb minusvalidesa, i cal
que una part significativa de la programació esportiva municipal estiga destinada
a  la  formació  i  la  pràctica  esportiva  de  les  persones  discapacitades  físiques,
psíquiques i sensorials. 

• Suport  específic  a  la  pilota  valenciana  i  altres  esports  tradicionals  del  País
Valencià. Un nou trinquet, una pista de galotxa i els minitrinquets han de servir
per a tornar a fer de la pilota un esport de tots.
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Resum de les actuacions del grup municipal 

C.M Compromís

legislatura 2011-2015 (fins al ple de febrer)

Bernat Garcia i Sevilla – regidor pel Bloc-Compromís 2011-2015

1) Moció conjunta sobre Associació de víctimes del Metro

2) Moció demanant una extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes per a Riba-roja

3) Moció conjunta sobre la regulació de la il·luminació exterior, l'eficiència energètica de la
contaminació lumínica en el entorn del Parc Natural de Túria

4) Moció sobre sol·licitud a la Diputació de València per a la senyalització de la carretera de
Riba-roja a Vilamarxant 

5) Moció en contra de les condicions de l'acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc

6) Moció sobre la retirada del solar de la Fàbrica de la Pols del cartell anunciador del nou
Centre de Salut -retirada-

7) Moció sobre sol·licitud al Govern Valencià de retirada del Decrets 1/2012 de Retallades
del Consell

8) Moció conjunta sobre la recuperació, restauració, rehabilitació, conservació i protecció
del patrimoni local

9) Moció conjunta de condemna a la Delegada del Govern per l'actuació brutal de la policia
contra els estudiants de l'IES Lluís Vives

10) Moció sobre sol·licitud de no regalar als regidors entrades a espectacle de teatre, dansa,
òpera i altres representacions organitzades per l'Ajuntament

11) Moció sobre “Model d'Educació Plurilingüe”

12) Moció sobre els incendis forestals d'Andilla i Cortes de Pallás

13) Moció sobre la paga extra de Nadal al personal al servei de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria

14) Moció conjunta sobre els incendis ocorreguts al setembre de 2012 a Riba-roja de Túria 

15) Moció sobre “Mes inversió de l’Estat per al Territori Valencià” 

16) Moció per a demanar el premi Noble per a Malala Yousufzai 

17) Moció conjunta per a corregir el problema dels desnonaments 

18) Moció contra la Llei 10/2012 de taxes judicials 

19) Moció per a demanar que la Conselleria d'Ocupació i el Servef paguen les subvencions en
les convocatòries de foment de l'ocupació dirigides a emprenedors i emprenedores 

20) Moció per a demanar la revisió dels centres escolar de Riba-roja de Túria sostinguts amb
fons públics
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21) Moció conjunta per donar suport a la manifestació local en demanada del “Metro a Riba-
roja Ja”

22) Moció conjunta per a l'aprovació del Reglament de Llenguatge no Sexista

23) Moció per a demanar que les actes dels plens arrepleguen les intervencions dels veïns i
veïnes

24) Moció per a demanar un informe sobre la incidència del Avantprojecte de Llei per a la
racionalització  i  sostenibilitat  de l'administració  local  en els  serveis  públics  de Riba-roja
-retirada-

25) Moció per a demanar la col·locació de taulers d'expressió lliure -retirada-

26) Moció per a demanar l'augment de la vigilància del camp i de les collites

27) Moció  conjunta  per  a  la  suspensió  de  la  liquidació  de  les  plusvàlues  a  les  persones
afectades  per  processos  de  execució  hipotecaria  i  dació  en  pagament  de  l'immoble  en
compensació del deute hipotecari de vivendes de residència única i habitual

28) Moció per a restituir en la Mancomunitat del Camp de Túria la Unitat de Prevenció de
conductes addictives

29) Moció per a demanar que s'investigue l'accident de la línia 1 de Metrovalència

30) Moció conjunta per a declarar Riba-roja de Túria municipi lliure de fractura hidràulica o
fracking.

31) Moció conjunta de felicitació per l'anul·lació del PAI de Porxinos i petició de dimissió de
l'Alcalde En Francisco Tarazona 

32) Moció per l'alimentació infantil 

33) Moció de rebuig a la reforma elèctrica i de suport a les energies renovables

34) Moció sobre els pressupostos generals de l'Estat 

35) Moció  per  a  la  creació  d'espais  WiFi  lliure  en  espais  públics  del  nucli  urbà  i  de  les
urbanitzacions

36) Moció per a crear les beques Erasmus Riba-roja 

37) Moció contra l'indult a condemnats per delictes de corrupció.

38) Moció sol·licitant reforçar els serveis d'ambulància que es presten en el departament de
salut de l'Arnau de Vilanova-Llíria

39) Moció sol·licitant la dissolució de les Corts i convocatòria d'eleccions anticipades

40) Moció per donar suport a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

41) Moció per a declarar BIC els arxius de RTVV

42) Moció de suport a les cooperatives de transport

43) Moció per la devolució del IVMDH anomenat cèntim sanitari

44) Moció per a declarar no embargables les ajudes socials

45) Moció per l'avançament de l'edat de jubilació de la Policia Local.

46) Moció per la pujada del salari mínim interprofessional
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47) Moció per a regular l'elecció del Cap d'Estat per votació popular directa

48) Moció per a demanar l'exempció d'IVA per als serveis d'atenció infantil

49) Moció en contra de la sanció a Mònica Oltra

50) Moció sobre la proposta de reforma de la Llei Electoral

51) Moció de suport a les cooperatives de crèdit i les caixes rurals valencianes

52) Moció contra el veto de Rússia als productes agrícoles valencians

53) Moció d'adhesió a la Iniciativa Legislativa Popular “Per una RTV en valencià”

54) MOCIÓ conjunta en demanda de servici de transport bus/metro entre Vilamarxant-Riba-
roja de Túria -urgència no acceptada-

55) Moció conjunta contra la violència de gènere.

56) Moció per a previndre la corrupció política.

57) Moció conjunta en demanda de consignació pressupostària en els Pressupostos de la GVA
per a l'abaixador de València la Vella (Riba-roja de Túria)

58) Moció d'adhesió a la sol·licitud sindical de pujada del salari mínim interprofessional.

59) Moció de suport a la proposició de Llei contra el sobre-endeutament familiar

60) Moció  per  afavorir  la  reducció  d'emissions  de CO2 mitjançant  els  vehicles  elèctrics  i
híbrids.

41



Programa Municipal 2015 – Compromís per Riba-roja

Diumenge 24 de maig, 
tu pots fer-ho possible.

          VOTA

Mònica Oltra, candidata a la presidència de la

Generalitat Valenciana.
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