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GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS 
PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE 

Alcalà de Xivert, 19 d’octubre de 2020 

Sra. Maria Sorlí Fresquet, com a regidora de l'Ajuntament d’Alcalà i 
Alcossebre, en representació del Grup Municipal COMPROMÍS, 
presenta per a la seua valoració i inclusió en els pressupostos per a 
l’exercici 2021 les següents 

PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2021 

La situació d’Emergència Climàtica continua sent una de les 
prioritats a tindre en compte per tots els governs, o així hauria de 
ser-ho, ja que de la gestió que en fem d’aquesta crisi dependirà el 
futur que ens tocarà viure no tant lluny. Aquests mateix estiu l’Artic 
ha sobrepassat el punt de no retornament en quant a desgel, i a 
l’estiu austral es van enregistrar rècords de temperatura a 
l’Antàrtida, per posar només dos exemples de les advertències que 
el palneta ens dóna. Açò ens portarà a fenòmens climàtics cada 
cop més extrems, amenaça la seguretat alimentària i ataca 
directament a la biodiversitat del nostre planeta i, fins i tot, a la seua 
habitabilitat. Per estos i altres motius, ara fa just un any vam 
presentar una sèrie de propostes mediambientals, la major part de 
les quals s’han desoït per l’equip de govern, i per la qual cosa 
adaptem i repetim, ja que continuem considerant-los essencials.   

No obstant, l’actual situació de pandèmia i la crisi econòmica que 
d’ella se’n deriva, així com la situació de progressiu despoblament 
del nostre municipi fan que hi haja també altres mesures importants 
a tenir en compte, que milloren les possibilitats de treball, de poder 
cursar estudis superiors a la nostra població amb comoditat, que 
oferisquen més possibilitats d’oci, i de negoci, i, en definitiva, una 
millor qualitat de vida per als nostres veïns i veïnes.

Per tot açò, des de Compromís per Alcalà i Alcossebre, proposem 
les següents mesures per a que siguen incloses per als 
pressupostos 2021: 

1.- Adaptar el contracte amb l’empressa concessionària per al 
tractament de les escombraries per tal que incloga la figura de 
l’educador o educadora mediambiental (Tal com exigeix el Pla 
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Integral de Residus de la Comunitat Valenciana), i destinar aquesta 
figura, entre altres coses, a dotar de contingut (amb tallers, 
xerrades i activitats diverses) el futur parc de l’avinguda del 
Ferrocarril. 

2.- Recuperar la recollida de brossa porta a porta, a Alcalà, i també 
a Alcossebre amb inscripció prèvia, establint una periodicitat per a 
la recollida de cada tipus de residu, per tal de fer una recollida 
selectiva, evitant d’aquesta manera que es deposite brossa als 
contenidors fora de l’horari, i facilitant i afavorint la separació de 
residus. Aquesta mesura ha augmentat considerablement la 
quantitat de deixalles reciclades en els municipis que la porten a 
terme, reduïnt, per tant, la quantitat d’escombraries que acaben 
soterrades.  

3.- Iniciar un Pla Estratègic per a millorar l’eficiència energètica i 
reduïr al màxim l’ús de combustibles fòssils, fent sostenibles tots 
els edificis públics quant a l’orige de l’energia utilitzada, que incloga 
també el renovament progressiu de la flota de vehícles de la Policia 
Local, adquirint vehicles híbrids, o híbrids endollables, reduïnt així 
l’emissió de CO2 a la nostra població. 

3.- Instal·lar endolls per a vehícles elèctrics en tots els pàrkings 
públics de la població. 

4.- Crear una vertadera xarxa de carrils bici, que possibilite 
realment desplaçar- te amb bicicleta en el dia a dia, separadament 
dels vehícles. 

5.- Reformular el contracte per al manteniment de camins rurals, 
eliminant totalment l’ús d’hervicides, que afecten a tota la flora i al 
terreny, podent passar a l’aqüífer, i establint un programa periòdic 
de desbrossament. 

6.- Elaborar un Pla Estratègic per tal de posar en funcionament el 
Polígon Indutrial “Lo Campaner”, que incloga una relació dels tipus 
d’empreses que volem atraure, què és el que dites empreses 
poden necessitar, què els podem oferir, en quins fòrums podem 
donar a conèixer el nostre polígon, etc., i posar-lo en marxa, 
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sempre tenint en compte, aprofitant que partim gairebè de 0, 
fomentar un desenvolupament sostenible d’aquest. 

7.- Renegociar el contracte del transport públic enstre els diferents 
nuclis de la població, per tal que puguen complir amb horaris que 
siguen realment aprofitables per aquelles persones que resideixen 
en ells, adaptant-se als horaris laborals més freqüents i als horaris 
dels ensenyaments no obligatoris que es poden cursar a la 
població (Sobre tot, a l’IES, al centre d’EPA i a l’extensió del CdT). 
Aquesta mesura millorarà l’habitabilitat dels nostres nuclis, al temps 
que millora la mobilitat i contribueix a reduir l’emissió de CO2). 

8.- Crear un Pla Plurianual, amb la primera partida a l’exercici 2021, 
de Renovació Integral del clavegueram de la urbanització de Les 
Fonts, per tal d’evitar els episodis de contaminació per E-Coli a la 
platja, amb l’efecte negatiu que açò té per al turime i per al Medi 
Ambient.

Des de Compromís per Alcalà i Alcossebre creiem que aquestes 
mesures són les mínimes per fer un canvi de paradigma en la 
petjada ecològica de la població, i en el seu desenvolupament 
econòmic i que no són inassumibles en una població amb els 
nostres ingressos anuals. Per això esperem veure-les reflectides en 
els propers pressupostos. 


