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A les teues mans et brindem un programa realitzat des de Compromís per la Pobla que 
se centra a abordar els principals reptes als quals s'enfronta el nostre municipi.  

La Pobla ha experimentat durant dècades innumerables actuacions que han 
conformat la realitat actual del nostre municipi. Durant els anys que Compromís per la 
Pobla ha format part del govern municipal ens hem caracteritzat per una gestió econòmica impoluta, un 
govern al servei de les persones i per la revitalització i modernització a totes les àrees del nostre poble. 

Ara encarem aquesta nova etapa amb la seguretat i la serenitat que ens atorga haver gestionat i apostat pel 
nostre municipi. 

Per això sabem de primera mà de la necessitat d'una modernització i millora de les infraestructures 
esportives, culturals i dels espais associatius. És per això que proposem entre altres la finalització de la ciutat 
esportiva i de la Casa Bernal.  

També som coneixedors dels greus problemes urbanístics que pateixen des de fa dècades algunes zones 
urbanes del nostre terme i de quines solucions concretes són necessàries com col·lectors i carreteres 
d'accés, entre altres.  

A més apostem per un pla de condicionament de carrers i voreres que recupere aquelles zones degradades 
des de fa anys.  

Hem preparat un recull de propostes concretes fruit de la nostra experiència en el govern en què hem pogut 
conéixer de primera mà les necessitats reals del nostre poble. Ens queden encara molts projectes per acabar 
i vos presentem, a més a més, un ventall d'iniciatives potents amb què esperem il·lusionar-vos. 

Un projecte de poble que posa en el centre de la seua gestió la transparència i la participació ciutadana. 
Coneixem la importància cada volta major de la gestió compartida entre l'administració i els veïns així com 
de la necessitat de la implicació de tota la ciutadania; per això apostem per un increment dels pressupostos 
participatius i per potenciar el paper dels consells sectorials. 

Proposem una sèrie de polítiques centrades en les persones i en el seu benestar posant al seu abast totes 
les ferramentes de les quals disposem. Apostem per la construcció d'un centre de dia per a persones majors 
i per la posada en marxa del Centre Ocupacional Trencadís que s 'ha aconseguit aquesta passada legislatura. 

Així doncs us convidem que us submergiu en les nostres iniciatives elaborades de manera participada pel 
món associatiu així com per totes aquelles persones que han volgut aportar- nos el seu granet de sorra. 

Un programa fet des de la il·lusió, el realisme i pensat per solucionar els problemes de la gent. Unes 

iniciatives que ens marquen el full de ruta amb tu i per a tu. Un programa per a fer del nostre poble cada volta 

més un espai més amable perquè sabem que amb tu som poble, som Pobla.  
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PROPOSTES CONCRETES PER ÀREES 

 

A Hisenda, administració i contractació 

1. Augmentar la quantia de les SUBVENCIONS a totes les associacions, tant les 

nominatives com les de concurrència. 

2. Potenciar i desenvolupar l’economia del bé comú com a base del creixement 

econòmic, amb accions com: 

3.  Primar la participació de les PYMES, autònoms  i cooperatives en la contractació, 

amb licitacions adequades perquè puguen participar. 

4. Establir els  incentius fiscals i bonificacions per a PYMES, autònoms i cooperatives 

que la llei permeta. 

5. Introduir en la contractació criteris ètics (sostenibilitat ambiental, igualtat, 

Responsabilitat Social de les Empreses, proximitat...) 

6. Controlar i reduir el deute encara més, tal i com hem vingut fent al llarg de la 

legislatura. 

7. Potenciar l’administració electrònica i facilitar les relacions digitals entre 

administració i administrats: finestra única on poder fer totes les gestions, etc. 

8. Bonificacions fiscals que afavorisquen les famílies nombroses i monoparentals dins 

del marge d’actuació municipal. Establir preus especials per a estes famílies en les 

activitats culturals, esportives, etc. organitzades per l’Ajuntament. 

9. Agilitzar el pagament als proveïdors. 

B Recursos humans 

10. Acabar d’actualitzar les borses de treball més antigues. 

11. Continuar amb l’elaboració del Pla d’Ordenació de Recursos Humans per donar 

solucions a la problemàtica laboral heretada. 

12. Possibilitar la promoció interna com a forma de millorar la qualitat del personal i 

d’incentivar els treballadors. 
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13. Continuar amb la realització de processos selectius justos i 

transparents, basats en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

C Esport 

14. Acabar la remodelació de la CIUTAT ESPORTIVA en base al 

projecte actual. 

15. Crear un trofeu professional de pilota estable. 

16. Construir una pista d’atletisme estàndard en la zona del Safareig. 

17. Construir un carrer de pilota en la Ciutat Esportiva. 

D Cultura 

18. Acabar la restauració de la Casa Bernal. 

19. Acabar la CISTERNA i el REFUGI i potenciar el seu ús i coneixement per part de la 

població. 

20. Potenciar la recreació històrica del 9 d’Octubre de la Pobla com a festa de referència 

provincial. 

21. Crear un arxiu potent en col·laboració amb el veïnat i les associacions que incloga 

hemeroteca, biblioteca històrica, fototeca, videoteca i  cartoteca, entre d’altres. 

22. Publicar materials inèdits extrets de l’arxiu que permeten ampliar el coneixement que els 

poblans tenen sobre el seu poble. 

23. Buscar una nova ubicació per a les activitats d’arts escèniques, teatre i dansa. 

24. Ampliar l’activitat de l’Escola Municipal d’Arts Escèniques amb la inclusió de 

l’activitat de ball tradicional i l’Escola de Circ. 

E Diversitat funcional 

25. Aconseguir dur a la Pobla el CENTRE DE DIA públic, imprescindible per als nostres 

veïns. 

26. Dinamitzar el nou Centre Ocupacional. 

27. Fomentar la inclusió de les persones amb diversitat funcional en les activitats  

municipals (esportives, culturals, etc.) amb monitors de recolzament. 
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F Patrimoni 

28. Ampliar l’ESPAI CULTURAL DE LES ERES amb la construcció de la 

2ª fase, que inclourà un Espai Jove, Espai Musical i Espai 

Pedagògic. 

29.  

G Salut pública, sanitat 

30. Continuar amb les campanyes de control de la cabana felina amb esterilitzacions 

controlades des de l’Ajuntament.  

H Activitats econòmiques,Turisme, comerç, mercats i desenvolupament local 

31. Polígon industrial de promoció municipal per gestió directa, que permeta traure les 

activitats industrials fora del nucli urbà. 

32. Continuar amb les següents fases dels tallers d’ocupació com a forma de combatre 

l’atur generant ocupació i formant treballadors: especialitats vinculades a oficis 

tradicionals com fusteria, treball artesà del ferro, fusta, ceràmica...  

33. Ampliar les atribucions del SERVEF a la Pobla sense dependre de Llíria. 

34. Posar en marxa un punt municipal d’assessorament a l’emprenedor, on indicar 

quines gestions s’han de fer per començar un negoci, a quines subvencions es pot 

optar, bonificacions fiscals, com fer un pla d’empresa... 

35. Muntar la Fira de la Ceba: unes jornades culturals i gastronòmiques al voltant no 

soles de la ceba, sinó també dels productes d’horta típics de la Pobla. Degustacions, 

exposicions, venda, concerts... 

I Festes i música 

36. Projectar un nou Auditori a l’R24 amb un aforament important i suficient, que 

cobrisca les necessitats actuals i futures, per a fer programació en hivern i amb 

condicions per a fer les presentacions de les falles.  

37. Fomentar la música dels grups locals i la música feta per ells amb gravacions dels 

seus treballs i l’edició de les seues partitures. 

38. Potenciar i la festa del Dia de l’Artista com a referent del treball de les associacions 

culturals del municipi. 
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39. Dedicar un espai televisiu i en la nova ràdio als grups locals 

musicals. 

40. Fomentar la festa dels dimonis i els correfocs dotant-la de 

material i espai, facilitant la realització d’espectacles pirotècnics 

i mascletades. 

41. Dotar a la Junta Local Fallera i a les associacions festeres d’un local on establir també 

un Museu Faller i Fester permanent del nostre municipi, que puga utilitzar-se també 

com a espai per a festes en hivern. 

J Serveis socials 

42. Agilitzar la tramitació de les ajudes socials i de dependència millorant el procediment 

i incorporant més personal.  

43. Potenciar la participació dels majors en les activitats municipals a través de 

descomptes en el preu de les mateixes (trinquet, teatre, cinema, etc.) 

K Educació 

44. Ajudes a l’estudi superior en funció de la renda. 

45. Establir una beca Erasmus + per a jóvens que complemente la de Conselleria. 

46. Crear ajudes econòmiques per a l’educació, material i menjadors de xiquets de 0-3 

anys (per a escoleta municipal o centres privats).  

47. Crear l’Escola de Pares i Mares en l’Escola Infantil Municipal, on assessorar, plantejar 

dubtes i problemes i xarrar de temes d’interès amb professionals. 

L Drets civils 

48. La Pobla ciutat Amiga de l’Infància (UNICEF) 

49. Bonificar les activitats municipals (esportives, culturals, etc.) a les famílies víctimes de 

violència de gènere. 

50. Crear en col·laboració amb les AMPES les Escoles de Pares Inclusives, on organitzar 

cursos per a pares immigrants: de llengua, de cultura, gastronomia... 
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M Comunicació i noves tecnologies 

51. Obrir la ràdio i la TV locals a la participació de veïns i 

associacions: que puguen tindre el seu propi espai on parlar dels 

temes del seu interès, de l’activitat que fan, o puguen fer propostes de programació. 

N Joventut 

52. Potenciar la gestió directa del Centre Polivalent (Espai de les Eres) per part dels joves 

on puguen decidir quines activitats fer. 

53. Crear un circuit estable de concerts als bars i pubs de la localitat on es puguen 

escoltar periòdicament  en directe diferents tipus de música. 

O Urbanisme i serveis 

54. Continuar planificant i executant carreteres d’accés a zones urbanes (La Sima, 

Maravisa, Maquiva, Camp de Túria, Casa Blanca...). 

55. Acondicionar i millorar els accessos al nucli urbà (entrada pel Safareig, Canyada-

Maquiva...).  

56. Elaborar el projecte d’urbanització de diferents zones del municipi (Bario, Vicari 

Camarena, Garrido Farga...). 

57. Dotar de zones verdes i espais públics la part de la trama urbana més necessitada 

(Carrer del Pilar, Casetes, Carrer València encreuament Sant Sebastià...). 

58. Reurbanitzar i modernitzar completament el Carrer Colom  (clavegueram, voreres...). 

59. Actuar sobre la finca de la Sens enderrocant l’edifici actual i regenerant l’espai públic, 

amb un passadís que unisca el carrer Colom amb la zona del parc. Se reconstruirà un 

edifici que complisca el Pla General, on allotjar vivendes d’ús social i donar-li usos 

administratius i dotacionals. 

60. Acabar la revisió del PGOU adaptant-lo a les necessitats reals del poble i al ritme de 

creixement desitjat i no en base a interessos especulatius. 

61. Continuar amb el pla d’actuació sobre voreres i carrers, arreglant-los de forma 

programada en funció del deteriorament. 
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62. Arreglar els parcs existents i crear-ne de nous, amb especial 

incidència en les zones més necessitades, dotant-los de més 

serveis d’oci (per a xiquets i majors) 

63. Executar el col·lector de la zona Nord per dotar de clavegueram els nuclis urbans 

d’eixa zona. 

64. Exigir a Conselleria la construcció del col·lector de pluvials de la zona Est i continuar 

treballant en altres solucions complementàries per acabar amb el problema de les 

inundacions. 

65. Continuar amb la construcció de centres socials en diferents urbanitzacions 

66. Canviar l’estètica del poble i modernitzar progressivament els elements urbans més 

obsolets i deteriorats (pintura de murals, canvi de mobiliari urbà, flors i plantes...). 

67. Potenciar el servei de connexió d'autobusos urbans per fomentar el transport públic 

sostenible. 

68. Augmentar el control sobre les empreses de serveis perquè complisquen amb la seua 

feina (enllumenat públic, neteja, replega de fem, reciclatge, podes, manteniments 

d’infraestructures, etc.). 

P Agricultura i medi ambient 

69. Recuperar la gestió directa de la recollida selectiva (paper i cartró), actualment en 

mans del Consorci, per millorar el servei. 

70. Instal·lar més contenidors de reciclatge per facilitar la separació als veïns, instal·lant-

los directament una vegada recuperada la gestió i exigint-los al Consorci mentres 

tant. 

71. Crear un mercat de productes ecològics i de proximitat amb col·laboració directa 

amb els agricultors del poble. 

72. Crear un viver/ botànic per proveir al poble de plantes i arbres autòctons que 

serviran desprès per a plantar als espais públics.  

73. Crear un GRAN PARC PÚBLIC D’OCI regenerant l’entorn del Corral de Pataco/Safareig, 

convertint-la en el pulmó verd de la Pobla i en una zona lúdica/esportiva de reunió i 

esplai dels veïns. 
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Q Participació ciutadana i transparència 

74. Augmentar progressivament l’import dels pressupostos 

participatius potenciant la implicació ciutadana en la decisió. 

75. Posar en marxa les consultes ciutadanes per a prendre algunes decisions de govern. 

76. Dotar els Consells sectorials (esports, cultura, festes...) de capacitat de gestió 

econòmica atorgant-los un pressupost propi. 

77. Aprofundir en la participació incrementant el paper dels Consells Sectorials (Cultura, 

Esports, Festes...). 

78. Crear el Consell de Seguretat ciutadana (corporació, policia i GC, protecció civil, veïns 

i associacions, comerciants, centres educatius, urbanitzacions) per a establir 

conjuntament mesures que facen de la Pobla un municipi més segur. 

S Alcaldia 

79. Continuar i potenciar l’agenda oberta per a tots el veïns de l’alcalde, on puguen ser atesos 

sense cita per exposar els seus problemes més urgents. 


