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PRIORITZEM L’ECONOMIA FAMILIAR.
GOVERNEM PER A LES PERSONES.

Promocionarem l’habitatge social.
Revisarem la comptabilitat del Consorci de Residus
per a reduir la quota de tractament de residus
urbans.
Realitzarem un full anual on estiguin explicats tots
els impostos que s’han de pagar, les dates de
pagament i un gràfic del destí dels impostos.
Implantarem la tarifa plana fiscal, oferint la
possibilitat de pagar els impostos fraccionats en
pagues mensuals.
Crearem progressivament un banc de llibres de text
per a cadascun dels centres escolars, del qual es
puga beneficiar tot l’alumnat.
Canviarem els actuals Plans d’Ocupació Local per
sistemes menys explotadors, prioritzant les
jornades completes a les parcials, fent contractes
més llargs o indefinits i establint sous decents.
Farem contractacions més dignes.
Prioritzarem la contractació d’empreses locals per
a allò que necessite l’ajuntament.
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VOLEM UN AJUNTAMENT
TRANSPARENT I PARTICIPATIU.

TRANSPARÈNCIA
Garantirem la màxima transparència en les
contractacions municipals: tant en els programes
socials d’ocupació com en la resta de
contractacions.
Redefinirem el Butlletí d’Informació Municipal com
un espai on la ciutadania puga conèixer tot allò que
s’aprova a l’ajuntament (decrets, ordenances,
permisos, subvencions...), a més de ser un espai
d’opinió de tots els grups municipals.
Limitarem els sous públics, basant aquest límit en
el salari mínim interprofessional.
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VOLEM UN AJUNTAMENT
TRANSPARENT I PARTICIPATIU.

PARTICIPACIÓ
Millorarem els nous models de relació ciutadaniaadministració per tal que no impliquen
desplaçament físic, de manera que part dels
serveis prestats per la corporació local, tràmits
administratius, pagament de taxes i impostos,
utilització i reserva de serveis públics, etc. puguen
realitzar-se utilitzant les noves tecnologies.
Crearem una comissió de festes, on les
associacions tinguen una possibilitat real de
decidir.
Realitzarem els pressupostos municipals de
manera participativa.
Crearem assemblees ciutadanes per a conèixer les
diverses opinions de la ciutadania abans de
prendre decisions importants que afecten a la
població.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES PERSONES.
VOLEM UN POBLE DE BENESTAR.

Iniciarem el procés d’integració d’Alcalà i
Alcossebre en la xarxa de “ciutats lentes”.
Crearem una zona verda a Alcalà, amb vegetació
autòctona amb zones diferenciades per als infants
i per a gaudir amb les mascotes.
Exigirem a ADIF l’apantallament de la via del tren al
seu pas per Alcalà per a reduir la contaminació
acústica.
Construirem plantes d’Osmosi Inversa d’ús públic
en els dos nuclis urbans.
ESPORTS
Crearem un recinte esportiu on practicar amb
seguretat esports com bmx i motocròs, preparat
per a albergar campionats nacionals.
Ampliarem les Activitats Esportives del Servei
Municipal d’Esports.
Adequarem i millorarem les instal·lacions
esportives d’Alcossebre per què tinguen la mateixa
qualitat que les d’Alcalà.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES PERSONES.
VOLEM UN POBLE DE BENESTAR.

SEGURETAT CIUTADANA
Habilitarem l’estació del tren per a obrir la seua
planta baixa com a sala d’espera, i situarem la
caserna de la Policia Local en el seu pis superior.
Adequarem la plantilla de la Policia Local a les
necessitats dels dos nuclis de població.
Reestructurarem les tasques de la Policia Local.
Elaborarem una programació continuada de
campanyes de prevenció, sobretot en aspectes
d’educació viària i de drogodependències.
Estudiarem detingudament el Pla d’Incendis
Municipal, per tal de fer les modificacions
oportunes.
Crearem una segona via d’entrada i eixida del Pinar,
per si un incendi o una altra emergència bloqueja
l’existent.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES PERSONES.
VOLEM UN POBLE DE BENESTAR.

SANITAT
Exigirem a la Generalitat la construcció dels nous
centres de salut d’Alcalà i Alcossebre, realitzant un
estudi per tal de situar-los en la millor ubicació
possible.
Posarem un servei d’ambulància 24h als dos nuclis
de població.
Mantindrem i millorarem progressivament el servei
d’atenció a domicili.
Reclamarem el servei d’hospitalització domiciliàri.
Implantarem un servei de vehicles adaptats per a
traslladar a les persones amb mobilitat reduïda
fins als centres de salut d’Alcalà i Alcossebre.
MOBILITAT
Exigirem la posada en marxa d’una línia de tren de
Rodalies de Castelló a Vinaròs.
Crearem una vertadera xarxa de Carrils Bici.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES PERSONES.
VOLEM UN POBLE DE BENESTAR.

BENESTAR SOCIAL
Desenvoluparem programes d’intervenció familiar i
atenció als joves, menors i nuclis de convivència en
situació de risc social per mig del SEAFI.
Adaptarem els espais públics a les persones amb
mobilitat reduïda, reformant, en la mesura del
possible, els nuclis urbans i els accessos a edificis
públics.
IGUALTAT
Fomentarem la igualtat i la diversitat de sexes des
de la normalitat en la vida quotidiana municipal.
Elaborarem un Pla Municipal d’Igualtat.
Propiciarem que les persones que representen al
poble durant les festes i actes de l’any (actualment,
les festeres) puguen ser tant xics com xiques.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES OPORTUNITATS.
VOLEM UN POBLE EMPRENEDOR.

AGRICULTURA
Enfocarem l’activitat agrícola cap a la millora de la
qualitat, la promoció i el reconeixement.
Potenciarem la marca de qualitat CV de la tomata
de penjar d’Alcalà.
Continuarem amb l’asfaltat progressiu de camins.
Redactarem un Pla d’Implantació de l’Agricultura
Biològica que fomente tant la seua producció com
la seua comercialització i consum.
Convocarem de manera immediata el Consell
Agrari Municipal per a potenciar la seva activitat.
Recuperarem les superfícies de zones no
cultivades, per tal d’evitar incendis i activar
l’activitat agrícola.
Fomentarem el cooperativisme local, establint
plans d’ajuda per a poder reactivar este tipus de
moviments.
Recolzarem l’agricultura local, oferint una zona
destacada per a aquesta dins dels mercats locals.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES OPORTUNITATS.
VOLEM UN POBLE EMPRENEDOR.

COMERÇ
Impulsarem l’associacionisme del xicotet comerç.
Elaborarem un Pla de Desenvolupament del
Comerç en el casc antic d’Alcalà.
Elaborarem i posarem en marxa un programa de
Protecció i manteniment de l’elaboració de
Productes artesanals i/o artístics locals amb risc
d’extinció.
Activarem els mercats de productes locals.
Crearem espais i els valoritzarem.
Regularem les Llicències d’Activitat i Obertura de
comerços al municipi, facilitant i abaratint els
tràmits i acurtant els plaços.
Reorganitzarem i millorarem les fires que es
celebren a la població, tenint en compte les
propostes i opinions dels sectors afectats.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LES OPORTUNITATS.
VOLEM UN POBLE EMPRENEDOR.

INDÚSTRIA
Promocionarem les empreses locals: Aquells
promotors, tant particulars com empreses, que al
final de l’obra demostren documentalment que
almenys el 90% de les despeses en mà d’obra i
materials de la construcció les hagen executat
empreses amb domicili social al municipi obtindran
una devolució per part de l’Ajuntament del 50 % de
l’ICIO (Impost de construccions).
Facilitarem la instal·lació d’empreses al polígon
industrial per augmentar l’oferta de treball,
reorganitzant les parcel·les per crear-ne de menor
superfície.
Abaratirem els preus de les parcel·les mínimes del
polígon.
Exercirem un control de les indústries a instal·lar
en el nou Polígon Industrial El Campaner per evitar
que se’ns instal·len indústries contaminants,
potenciant alhora les de transformació de
productes agrícoles.

10

5

TENIM UN COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ. ALCALÀ I
ALCOSSEBRE, CIUTATS EDUCADORES.

Farem que l’Escola Infantil (0-3 anys) siga
subvencionada per l’ajuntament i estiga integrada
dins de la xarxa educativa.
Donarem una ajuda econòmica a aquelles famílies
que decidisquen tenir cura a casa dels seus fills i
filles menors de 3 anys.
Ampliarem el CEIP La Mola d’Alcossebre.
Recolzarem a les Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes per a que puguen dur a terme els
programes d’activitats extraescolars.
Ens implicarem per a treballar conjuntament amb
la Policia Local, el SEAFI i els centres educatius del
municipi per a lluitar per controlar l’absentisme
escolar dels xiquets i xiquetes matriculats en els
dos centres educatius.
Ampliarem els Programes de l’Educació Permanent
d’Adults.
Continuarem els Cursos d’EPA per a alfabetitzar els
nouvinguts.
Crearem un sistema de beques per a ajudar a
l’estudiantat que haja de residir fora del municipi.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ. ALCALÀ I
ALCOSSEBRE, CIUTATS EDUCADORES.

Crearem un Voluntariat Lingüístic, on cada persona
puga oferir-se o demandar grups de conversa en
diverses llengües.
Construirem vertaders Casals Joves en els dos
nuclis de població, creant, junt amb les
associacions que ja estan complint estes funcions,
un espai on pre-adolescents i adolescents puguen
gaudir d'un temps lliure de qualitat.
Ampliarem les dates de funcionament de la
Biblioteca a la Fresca d’Alcossebre.
Farem programacions culturals periòdiques, tant
per a persones adultes com per a infants i joves.
Oferirem una programació infantil de qualitat dins
de les festes patronals.
Continuarem recolzant les entitats culturals i
esportives locals, donant-los un nou impuls per a
que puguen augmentar o millorar la seua tasca
social.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ. ALCALÀ I
ALCOSSEBRE, CIUTATS EDUCADORES.

Concertarem amb el SEPIVA la creació en el Polígon
Industrial d’un Centre de Formació Continuada i
Sectorial per a facilitar la qualificació professional
en els sectors econòmics del municipi i també com
a eina d’integració dels treballadors vinguts de
fora.
Dotarem d’un sistema públic d’accés WIFI a tots les
nuclis del municipi.
Millorarem les zones lúdiques infantils, les
ampliarem i augmentarem la seguretat en elles.
Crearem una zona infantil realment adaptada als
infants a les dos biblioteques municipals.
Dinamitzarem les dos biblioteques municipals,
creant un programa d’activitats tant per a xiquets i
xiquetes com per a persones adultes.
Instaurarem un horari extensiu a les biblioteques
durant les èpoques d’exàmens.
Afavorirem la recuperació de la revista “Campanar”
com una publicació pensada i creada per xiquets,
xiquetes i joves, amb la col·laboració dels centres
educatius.

13

6

VOLEM UN NOU URBANISME, ADAPTAT A LES
CIRCUMSTÀNCIES ACTUALS.

Desenvoluparem el PGOU de manera controlada i
temporalitzada.
A Alcossebre propiciarem un creixement concèntric
des de tres punts: Les Fonts, Alcossebre i la zona
de la Platja Romana, amb l’objectiu d’anar tancant
zones ja consolidades urbanísticament per tal
d’aconseguir zones de circulació per al trànsit rodat
millor connectades.
Crearem un Cànon per a reposició
d’infraestructures per a les llicències d’obra.
Modificarem l’ordenança d’urbanització
encaminant-la a: preservar flora autòctona, fer
construccions acordes al lloc, ubicació de
contenidores soterrats, xarxa separativa d’aigües
pluvials i negres, edificis bioclimàtics, promoció de
les energies renovables...
Elaborarem un Programa Periòdic de Manteniment
de Carrers, vetllant per que hi haja equilibri en les
actuacions en tots els nuclis de població.
Canalitzarem les aigües fluvials de la zona oest
d’ Alcalà.
Negociarem la millora de l’accés sud d’Alcalà a la
N-340, així com l’entrada a Alcossebre des d’Artola.
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VOLEM UN NOU TURISME,
AMB MÉS VALOR AFEGIT.

Promocionarem un turisme rural, gastronòmic i
cultural, aprofitant turísticament les produccions
agràries tradicionals i els valors històrics i naturals
que ens són propis.
Instaurarem parcel·les d’horts d’oci per a tots
aquells interessats en aprendre el significat de
l’agricultura, enfocat a les persones que estiuegen
a Alcossebre.
Crearem un centre d’interpretació de la Serra d’Irta
a Alcossebre, als terrenys de propietat municipal
situats en la rotonda del Tossalet.
Forçarem la signatura d’un conveni amb la
Diputació Provincial per ubicar un Centre
d’Interpretació del Castell de Xivert a l’Ermita del
Calvari.
Millorarem l’accés al Calvari i al Castell de Xivert.
Ordenarem els usos de les nostres platges,
habilitant zones per a poder gaudir amb les nostres
mascotes i per a practicar naturisme, sempre
mantenint aquelles que compleixen les normes de
qualitat ISO.
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VOLEM UN NOU TURISME,
AMB MÉS VALOR AFEGIT.

Redactarem un Pla Integral de Recuperació dels
cascs antics i cases singulars, i ens integrarem dins
les xarxes d’ajudes públiques per a la restauració
de cascs antics.
Revisarem el catàleg d’edificis i Bens d’interès
Cultural per declarar-los Bé d’interès Cultural
Municipal, per tal de protegir el patrimoni
urbanístic local.
Construirem més llocs d’aparcament públic a
Alcossebre i a Alcalà.
Redefinirem la participació dels diferents agents
socials (veïnat, empresariat i Ajuntament) en el
Patronat de Turisme, intentant que cap d’ells puga
obtenir-ne el control en solitari.
Potenciarem les construccions hoteleres.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB L’ENTORN.
VOLEM UN POBLE SOSTENIBLE.

Clausurarem la Planta de Transferència il·legal de
Residus Sòlids Urbans situada a la partida de la
Pastereta gestionada per TETMA amb el vist-i-plau
de l’actual equip de govern de l’Ajuntament.
Exigirem al Consorci de Residus la construcció de
dos punts verds, (un a Alcossebre i un a Alcalà) per
a la recollida separada de residus.
Ampliarem la recollida de residus a Alcossebre
durant la temporada d’estiu.
Crearem un punt de recollida de brossa orgànica
per a la fabricació de compost.
Acabarem la nova depuradora, construint el
col·lector per a Alcalà.
Elaborarem conjuntament amb l’empresa
concessionària d’aigües un Pla Plurianual de
detecció i reparació de fuites. Millorarem la xarxa
d’abastiment d’aigua.
Potenciarem l’estalvi domèstic, industrial i de
serveis d’aigua.
Crearem una xarxa separativa d’aigües per tal
d’aprofitar les aigües pluvials per al reg de jardins.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB L’ENTORN.
VOLEM UN POBLE SOSTENIBLE.

Usarem energies renovables en tots els edificis
públics i en els vehicles municipals, que s’aniran
substituint per vehicles elèctrics o que funcionen
amb biodièsel.
Bonificarem la generació i el consum d’energia
verda.
Protegirem les basses Llona, Amet i Espitges, i el
seu entorn. Regenerarem estos espais i crearem el
Parc Municipal de la Bassa Llona.
Crearem un Catàleg d’Arbres Singulars del Terme i
redactarem una Ordenança Pública per a la seua
protecció.
Reduirem al màxim les despeses de llum i de la
resta d’energies, i usarem els mínims recursos
possibles.
Implantarem l’ús de gots reutilitzables a les festes
locals.
Pactarem un pla per a solucionar el problema dels
gats de carrer a Alcossebre, buscant un consens
entre les associacions protectores i la ciutadania
detractora d’estos animals.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB L’ENTORN.
VOLEM UN POBLE SOSTENIBLE.

Evitarem l’ús d’herbicida en els marges dels camins
i llocs públics, prioritzant la tècnica del
desbrossament.
Declararem Alcalà i Alcossebre com municipi lliure
de transgènics.
Eliminarem l’ús de plaguicides en espais públics i
en jardins, adaptant-nos a les normatives
europees.
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VOLEM UN POBLE VERTEBRAT.
COHESIONEM ELS DOS NUCLIS URBANS.

Millorarem les connexions entre els dos nuclis de
població.
Descentralitzarem els serveis de l’ajuntament en
els dos nuclis urbans.
Crearem una Via Verda que unisca Alcalà amb
Alcossebre.
Abaratirem el transport públic entre els diferents
nuclis de població, i augmentarem la seua
freqüència.
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TENIM UN COMPROMÍS AMB LA NOSTRA LLENGUA.
VOLEM MANTENIR-LA VIVA.

Elaborarem un Reglament de Normalització
Lingüística.
Utilitzarem el valencià des de l’ajuntament i els
seus organismes i promourem el seu ús social.
Instaurarem classes de valencià per a immigrants,
millorant així la seua integració.

21

