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INTRODUCCIÓ 

 

El nostre compromís és amb la ciutat de Carlet, però especialment amb la gent que 

viu a la ciutat. El nostre compromís és amb les persones. 

Per això quan pensem en la fiscalitat municipal no ho fem pensant en quant 

necessitem ingressar a les arques públiques si volem fer esta o aquella gran obra, 

sinó en quin és el preu just que hem de pagar les persones pels serveis que 

l’ajuntament presta i la forma de facilitar-ne el pagament a les persones, així com 

una fiscalitat progressiva i justa, amb bonificacions pensant en les persones que 

estan passant els millors moments de la vida en plena crisi econòmica. 

Quan proposem un model de pressupostos participatius, ho fem pensant que 

ningú millor que la gent que viu a Carlet sap què és el més urgent, el més útil, el 

més necessari per a les seues vides. No en com acontentar a les empreses 

concessionàries. 

La nostra determinació de fer una administració més transparent i participativa, 

no és només la resposta a les males pràctiques de qui ens ha governat fins ara. És, 

sobretot, perquè només unes regles de joc transparents i públiques garanteixen el 

model d’administració que l’estat de dret reclama. 

És pensant en les persones que diem que el principal objectiu del nostre programa 

de govern no és el creixement de la ciutat, sinó la millora de la qualitat de vida de 

les persones que hi vivim. 

El nostre programa no és el fruit d’un laboratori d’experts acadèmics, és el 

resultat de l’experiència d’anys a l’ajuntament i, sobretot, és el fruit de les 

aportacions de centenars de persones del poble, que al llarg dels darrers anys 

han col·laborat quotidianament amb nosaltres, així com desenes de trobades i 

reunions amb associacions, entitats i barris, per construir una vertadera 

alternativa a les polítiques i formes del passat, que representa qui ens ha 

governat fins ara. 

La política municipal, més que cap altre nivell de política, són les persones. 

Consisteix a gestionar les il·lusions, les esperances i les mancances de les 

persones. El seu dia a dia. 
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Compromís per Carlet vos presentem un equip de persones amb un bon grau 

d’experiència, d’il·lusió, de coratge i, especialment, amb una gran vocació de servei 

públic. Un equip preparat, cohesionat, il·lusionat i alegre.  

Persones que volem treballar per a les persones. Persones que volen tornar-li el 

somriure robat a les persones. 

Hem fet el programa amb vosaltres i governarem amb vosaltres. 
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UN AJUNTAMENT AL TEU COSTAT 

ESTEM COMPROMESOS I PREPARATS PER FER-TE LA VIDA 

MÉS FÀCIL 

 

L’Ajuntament està per facilitar-te la vida i dir-te les coses clares, no per a complicar-

te-la, amagar-te les coses i malbaratar els teus diners. Volem posar-te les coses 

fàcils i per això estem preparats per millorar moltes coses: 

Potenciarem i simplificarem l’accés a l’oficina virtual perquè la majoria de 

tràmits municipals els pugues realitzar-se a través d’internet, durant les 24 hores 

del dia, i sense necessitat d’acudir personalment a les oficines municipals. 

No sols podràs presentar documentació per internet, sinó que podràs obtenir-la 

també. Podràs descarregar-te certificats, duplicats de rebuts... 
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Crearem el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) que et donarà tota l’atenció i 

informació possible . 

Mai et donarem el silenci per resposta. Anem a abolir el “silenci administratiu” 

contestant, dins dels terminis establits per la llei, totes les comunicacions oficials que 

s’adrecen a l’Ajuntament incloent les queixes o suggeriments. 

Alcaldessa i regidors més prop de tu. Farem més accessible la figura  

d’alcaldessa i dels regidors/es, perquè el veïnat  pugueu fer-nos aplegar les vostres 

demandes i peticions. Sabràs els nostres correus per demanar-nos cita. 

A l’hora de pagar també tindràs més facilitats. Establirem un “calendari” del 

contribuent clar i lògic, distribuint els impostos a cobrar durant tot l’any i permetent 

fraccionar el pagament en les vegades que ho necessites, sense cap tipus de 

recàrrec. 

No dubtes que potenciarem i facilitarem al màxim el pagament dels impost a través 

d’internet i sistemes telemàtics, perquè no hages de fer cua. 

Contribució o IBI urbana i rústica. Estudiarem els mecanismes necessaris per 

fer possible una revisió cadastral a la baixa i l’auditoria de tots els camps que 

segons el PGOU estan en zona urbana, passen a pagar al preu de sol rústic. 

Les bonificacions en la resta d’impostos seran per als més desafavorits en 

estos moments de dificultats econòmiques i laborals. Tant les facilitats de 

pagament com les ajudes han d’anar dirigides a les persones més vulnerables, i així 

ho recollirem en cadascuna de les ordenances municipals fiscals. La fiscalitat ha de 

ser progressiva i justa, al costat de les persones i facilitant al màxim el seu 

pagament, sense cap tipus d’interés. 
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 TRANSPARÈNCIA 

I PARTICIPACIÓ 

 

ESTEM COMPROMESOS I PREPARATS PER INFORMAR-TE I 

PER CONSULTAR-TE  

Crearem de la Regidoria de Transparència i Participació. Compromís per Carlet 

es compromet a fer polítiques de transparència comunicativa, a obrir nous canals de 

comunicació i participació a la ciutadania:  

Canviarem l’orientació i funcionament de la pàgina web municipal perquè deixe 

de ser una pàgina de propaganda de l’acció de govern i es convertisca en un 

instrument al servei del ciutadà. En crearem per a diversos serveis municipals. 

No t’ocultarem res. Anem a complir els criteris de l’ONG ‘Transparència 

Internacional’ per tal que tota la informació econòmica, financera, sobre acords 

municipals, inversions, deute, etc., estiga disponible en la pàgina web per als 

ciutadans. Per descomptat tindràs informació de tot, t’informarem periòdicament, per 

exemple, de la qualitat de les aigües, d’en què ens gastem els teus diners, dels sous 

dels polítics... Estaràs informat de tot. 

Recuperarem Tele Carlet estudiant la viabilitat amb les noves llicències TDT, 

emissions comarcals o per la web de l’ajuntament. Se recuperarà com a eina 

informativa, de cohesió social i serà un mitjà al servei del poble, no del que mana. 

Recuperarem Ràdio Matamon com un mitjà d’accés immediat, d’informació, de 

servei públic i d’entreteniment.. 

Escoltarem de forma periòdica els veïns dels barris, i establirem a partir d’ací, 

compromisos concrets plasmats en Plans de Millora dels Barris, avaluables i 

revisables. Crearem el Consell Ciutadà de Barris, de caràcter consultiu . 

Et consultarem. Elaborarem un Pressupost Municipal Participatiu, que 

contemple les necessitats reals dels carletins i carletines i que et permeta escollir 

una part de les inversions. 
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Augmentarem i millorarem la difusió de la informació municipal interessant per 

al ciutadà, fent dels mitjans de comunicació espais plurals i participatius, on 

tinguen cabuda les veus dels diferents partits representats i sobretot de vosaltres, 

els ciutadans. 

Promourem la participació ciutadana amb la convocatòria de consultes i 

referèndums municipals als veïns per a qüestions importants que els afecten. 

Elaborarem, publicarem i seguirem un Codi de Bon Govern Local així com un 

nou Reglament de Funcionament local, que s’adapte a les necessitats d’un nou 

govern més transparent i democràtic.   

Establiment i redacció definitiva de la Relació de Llocs de Treball de la 

Plantilla de l’ajuntament. Després de molts anys de reivindicacions laborals, ha 

arribat l’hora d’analitzar i descriure els llocs de treball municipals i la corresponent 

retribució assignada a través de la Relació de Llocs de Treball. Si cadascú no té 

clares les seues funcions difícilment podrà portar endavant la seua feina. 
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TREBALL I 

ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

 

 

 

ESTEM COMPROMESOS I PREPARATS PER PROMOCIONAR 

L’ECONOMIA I EL TREBALL 

La promoció econòmica és una línia de treball molt important donada la situació de 

crisi en què es troba Carlet. No és un tema que depenga sols de l’ajuntament, de fet 

depèn en una xicoteta part, però per fer bé la part que ens correspon estem també 

molt preparats. Per eixir d’on estem cal saber on estem. 

Cal fer un estudi i/o encontre sobre la situació real econòmica i laboral de Carlet  per 

implementar polítiques actives d’ocupació i programar a mitjà o llarg termini les 

accions a realitzar en matèria de polítiques locals de promoció econòmica. 

Elaborarem un Pla Integral d’Ocupació. L’ajuntament no és un fàbrica de crear 

llocs de treball. Això ho fan els empresaris i autònoms però l’ajuntament ha de 

facilitar l’assistència tècnica necessària per a la creació d’empreses o modernització 

de les existents, mitjançant l’assessorament per a l’elaboració de plans de viabilitat, 

estudis de mercat i posada en marxa d’iniciatives empresarials. 

Fomentarem la promoció de l’auto-ocupació, proporcionant informació i facilitant 

els tràmits a les persones interessades, amb exempció IAE els primers anys i suport 

per a la gestió d’ajudes i microcrèdits. Així mateix estaran exempts de pagar 

llicència d’obres per crear la seua nova activitat. 

Això s’ha de completar organitzant xerrades i jornades per a la difusió d’informació 

d’interès per al desenvolupament empresarial de Carlet i col·laborant en la formació 

contínua d’empresaris i de treballadors mitjançant l’assessorament per a l’elaboració 

de plans de formació contínua.  
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Treballarem colze a colze amb Carlet Comercial, Apadic i la resta 

d’associacions que ho necessiten .L’administració ha d’actuar conjuntament amb 

les associacions de comerciants per a la promoció del comerç local, tant a nivell 

municipal com extern, promovent i participant en fires de promoció empresarial. 

 Inserirem en la pàgina web de l’Ajuntament i en l’aplicació per a mòbil un nou 

apartat, “On comprar a Carlet” establint-hi un directori del comerços locals 

agrupats per seccions i la seua ubicació al plànol. 

Inserirem en la pàgina web de l’Ajuntament un directori de les indústries 

presents a Carlet, indicant-hi la principal activitat que realitzen i la seua ubicació. 

Col·laborarem amb les empreses i els comerços del poble coordinant la 

realització de campanyes i visites escolars guiades per conèixer les unes i els 

altres. 

Crearem un portal d’informació municipal sobre les diferents ajudes i 

subvencions que concedeixen altres institucions, entitats i administracions (a nivell 

local, autonòmic, estatal i europeu), per tal que les empreses tinguen la informació el 

més prompte possible i  ajudant-les en els tràmits. 

Establirem microcrèdits per a joves emprenedors aturats i persones pertanyents a 

grups socials sensibles i en risc d’exclusió social. 

Establirem línies de crèdits per a la modernització dels comerços, perquè 

puguen millorar la seua presència a la xarxa. Els facilitarem informació i acords amb 

empreses professionals que els hi puguen ajudar. 

Establirem programes específics per al foment de l’ocupació en sectors de la 

població específicament castigats per l’atur com són els joves, el  col·lectiu 

femení, els majors de 45 anys, els discapacitats. 

Augmentarem la transparència en els contractes menors. Ja sabeu que estem 

per la transparència i per això de cada àmbit o especialitat crearem un llistat 

d’empreses locals col·laboradores que vulguen prestar serveis a l’ajuntament 

perquè totes elles puguen treballar i no sols unes poques “escollides” pel 

polític de torn.  

Modernitzarem el Mercat Municipal. Diversificarem l’oferta de productes, 

incorporant-ne altres com els de l’oci i altres alternatives de producció, com els 

mercat de quilòmetre zero. Incentivar que el mercat siga també un espai d’oci i de 

restauració al centre de la ciutat, ajustant els horaris i millorant les instal.lacions per 

adaptar-lo al mercat que Carlet es mereix. 
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Crearem, dinamitzarem i establirem rutes de comerç tradicional, com la ruta de 

la tapa, (les fires comercials, donant suport a la ja tradicional organitzada per 

Carlet Comercial i facilitant la implicació i participació de xicotets comerços que per 

qüestions econòmiques no poden adherir-se, i altres fires temàtiques com Fira del 

kaki, amb implicació de productors, associacions que estimule el turisme i el 

consum de productes del nostre poble,  la Fira del llibre, coincidint amb el dia del 

llibre en cooperació amb comerços del nostre poble i escriptors locals i de la 

comarca i “Les nits blanques” on implicant comerços, restauració i espectacles 

tradicionals s’òmpliguen distints barris de la nostra ciutat de dinamització comercial i 

estímul del consum local 

Impulsarem l’organització de mercats temàtics, amb participació dels comerços 

del barri interessats i col·laboració d’associacions de tot tipus. 

Oferirem ajudes i suport a la creació de pàgines web per al comerç,  

Difondrem els valors i possibilitats lúdiques i esportives del nostre poble, així 

com paratges naturals al terme, en col·laboració amb les associacions locals, com 

ara el Grup Aventurer i la resta de clubs i associacions esportives i culturals.  

Promourem la realització de congressos i conferències a Carlet, així com 

esdeveniments esportius competitius i de base, que són els que més visites 

generen a la ciutat. 
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 URBANISME I  

INFRASTRUCTURES  

 

 

 

ESTEM COMPROMESOS I PREPARATS PER MILLORAR 

L’URBANISME I LES INFRASTRUCTURES 

 

La primera cosa que millora l’urbanisme és protegir el que ja tenim dels possibles 

perills futurs.  

Exigirem el desviament de la CV-50 sense deixar cap barri del nostre poble en 

situació de marginalitat, com pot ocórrer amb el projecte proposat per la Conselleria, 

que deixaria Villarrúbia més marginada.  

Millorarem la seguretat vial, i per a això farem complir el Pla de Mobilitat,  

suprimint els pilons perillosos i il·legals existents al poble en tota la carretera, així 

com en altres punts de la nostra ciutat que fan inaccessible el pas de vehicles en 

cas d’emergència. Així mateix cal eliminar barreres arquitectòniques i fer de 

Carlet una ciutat amable també per a les persones amb diversitat funcional. 

Farem un inventari dels solars i edificis en greu deteriorament i, en funció del 

seu estat, proposarem les accions adequades per evitar el deteriorament del 

paisatge urbà. 

Adecentarem els solars cedits a l’ajuntament per a pàrquings, revisant els 

convenis existents o fent-los per primera vegada per tal que siguen pàrquings 

dignes i que el propietari  siga compensat per la cessió. 

Facilitarem una targeta d’autorització d’aparcament per a les persones que 

tinguen gual permanent a les seues cases en la seua zona reservada, per tal 

d’optimitzar l’espai d’aparcament al nostre poble. 
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Promocionarem conceptes innovadors, com el reciclatge urbanístic que 

permeta la rehabilitació d’espais degradats amb pressupostos notablement més 

baixos que la construcció tradicional. 

Exigirem la modernització i adequació de l’estació de Benimodo, que forma 

part del nostre terme, i dels accessos i entorn, com a estació de metro de la 

zona sud de la nostra ciutat. 

Auditarem la l’enllumenament públic de la nostra ciutat, i reforçarem les zones 

fosques, que han empitjorat amb la instal·lació de les peretes “led”.     
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AGRICULTURA 

 

 

 

ESTEM COMPROMESOS I PREPARATS PER MILLORAR 

L’AGRICULTURA 

 

Menció a banda en el tema econòmic, mereix la nostra principal “indústria”: 

l’agricultura. Carlet ha estat i és un poble de caràcter marcadament agrícola. No 

estaríem on estem sense l’agricultura. I no ens resignem a dir que el camp està molt 

malament. Duem segles vivint de l’agricultura i això vol dir que si fem més pel camp 

ell farà més per nosaltres. I estem preparats per fer-ho. 

Potenciarem el Consell Local Agrari com una Agència Local de Promoció 

Agrícola que gestione i impulse la reconversió i modernització de l’economia 

agrícola. És un òrgan que ha de ser escoltat periòdicament perquè és la veu dels 

representants del camp. 

Exigirem l’activació del Centre d’investigació Hortofructícola que tenim al 

polígon perquè de veres tinga la finalitat per la qual es va crear, un centre tecnològic 

i d’investigació que ajude la nostra agricultura.  

Retornarem la Patrulla Rural permanent de vigilància del terme en evitació dels 

robatoris que vénen produint-se massa sovint. 

Durem un manteniment continuat dels camins rurals. L’asfaltat i sanejament 

dels camins ha de ser una realitat dia a dia, i no promeses reiterades que només 

apleguen a pedaços quan vénen eleccions. 

Incrementarem la  col·laboració entre l’Ajuntament i la Cooperativa Agrícola 

Sant Bernat. 
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Gestionarem davant la Conselleria d’Educació l’establiment a Carlet d’un cicle 

formatiu d’estudis agraris o ecoagraris que permeta potenciar el treball agrari i la 

continuïtat generacional al camp.  

Fomentarem entre els més joves la promoció dels estudis i treballs agraris, a 

través de campanyes escolars, mitjans de comunicació locals i xarxes socials, I 

Crearem un registre o banc de terres a Carlet, amb l’objectiu de possibilitar la 

continuació de l’activitat agrària al terme, i oferir terres de lloguers accessibles a 

persones amb dificultats econòmiques.   

Reivindicarem la fi dels impagaments als llauradors per part de la Conselleria 

que està ofegant tantes famílies en este poble. 

Reivindicarem que la llei de contractes per al sector hortofructícola siga 

d’obligat compliment, per dir prou als abusos i incompliments. 

Defensarem l’explotació familiar agrària com a nucli de creació de treball per als 

joves emprenedors i com a garantia de la conservació del patrimoni agrari carletí, 

fomentant especialment la producció integrada i el cultiu ecològic, donant suport i 

ajudes que s’establiran al Pla d’Ocupació i relacionat amb la creació del banc de 

terres. 
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ESPORT 

 

 

 

 

ESTEM PREPARATS I COMPROMESOS PER FER DE CARLET 

UNA CIUTAT MÉS ESPORTIVA 

Totes les formes d´activitat física mitjançant una participació, organitzada o no, 

tenen com a objectiu la millora de la condició física i psíquica i el desenvolupament 

de les relacions socials i culturals d’un poble. 

La poca autonomia  i decisió en la regidoria d’esports ha fet que a Carlet  l`esport 

haja estat molt  desatés. Només l’esforç de la gent dels diferents clubs ha mantingut 

el nivell de l’activitat esportiva a la nostra ciutat. 

La falta d’un Consell Municipal d’Esports on es canalitzen les diferents activitats 

esportives, on cadascuna de les modalitats puga compartir les seues propostes  ha 

sigut determinant perquè el nostre esport no haja assolit la seua potencialitat. 

Això, a més d’una falta absoluta d’organització a l’hora de compartir les 

instal·lacions per  a l'entrenament i  la competició, junt a una coordinació molt 

millorable dels horaris  de l’ús  per als diferents esports.  

Hem de tornar a ser referent  de l’esport a la comarca. Hem de fer de Carlet un 

poble, també esportivament, dinàmic. 

 

Dissenyarem un model unificat de gestió esportiva, amb la creació d’un 

Consell Municipal d’Esports on es canalitzen les diferents activitats esportives, on 

cada una de les modalitats es puga expressar lliurement.  
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Durem una estreta col·laboració de la regidoria d’esports amb les 

associacions esportives locals perquè esdevinguen element dinamitzador de 

l’esport local. 

Impulsarem de forma decidida l’esport escolar, deixat de la mà de l’administració 

autonòmica. 

Possibilitarem l’esport per a tots, posant a l’abast de la població totes les 

instal·lacions i els serveis auxiliars necessaris. 

Programarem activitats específiques dirigides a afavorir la salut, principalment 

dels nostres majors. 

Millorarem al màxim la gestió i l’ús de totes les instal·lacions disponibles a 

Carlet, incloent els caps de setmana, i tenint en compte també les escolars.  

Farem possible la reobertura del trinquet de Carlet i donarem suport decidit a la 

pilota valenciana. 
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EDUCACIÓ 

 

 

 

 

 

ESTEM PREPARATS I COMPROMESOS PER MILLORAR 

L’EDUCACIÓ A CARLET 

 

Els governs del Partit Popular han fet molt de mal a l’Educació, eliminant professorat 

i massificant les aules, impagant les beques a les famílies, rebaixant les beques o 

eliminant-les directament. Però l’Educació pública és un dels valors més grans que 

té la nostra democràcia i l’hem de potenciar  al màxim, perquè un poble educat, un 

poble culte, és un poble lliure, que difícilment serà manipulat o enganyat. L’educació 

no és una despesa, és la millor de les inversions.  És el nostre futur! 

 

Impulsarem la creació d’un banc de llibres de text perquè tots els alumnes que 

ho necessiten tinguen accés  als llibres de forma gratuïta des de l’inici de curs. 

Establirem ajudes importants per a les despeses de les famílies amb necessitats 

econòmiques a l’inici de cada curs. 

Millorarem l’estat de les aules dels col·legis per a combatre les temperatures 

extremes, cada volta més habituals. 

Procurarem un repartiment equitatiu de l'alumnat de compensació educativa 

entre tots els col·legis públics. 

Potenciarem  l'escola de pares i mares per a ajudar-los en la seua tasca  

educativa. 
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Exigirem a la Conselleria l’eliminació total de barreres arquitectòniques dels 

nostres col.legis, posant ascensors als centres escolars.  

Reintroduirem el programa d’hàbits saludables als col·legis i instituts: 

alimentació, activitat física i salut, sexualitat, habilitats per a la vida - prevenció de 

drogodependències i mobilitat sostenible. 

Assegurarem la presència d'un policia local per a les hores d'entrada i eixida a 

tots els centres per a evitar riscs innecessaris. 

Potenciarem molt especialment l’Escola d’Adults (EPA) i millorarem les seues 

dependències. 

Establirem beques i ajudes a les famílies per a l’educació infantil de 0 a 3 anys, 

incloent totes les escoletes de Carlet. 

Exigirem la recuperació del batxillerat nocturn, eliminat pel PP després de 30 

anys de funcionament excel·lent a Carlet. 

 Intensificarem l’educació viària per als escolars. 

Gestionarem l’ampliació de l’oferta de la delegació de l’Escola Oficial 

d’Idiomes de Carlet, aconseguida gràcies a les múltiples gestions de Compromís. 

Aconseguirem celebrar  a Carlet la Trobada d’Escoles en Valencià de La Ribera. 
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CULTURA 

 

 

ESTEM PREPARATS I COMPROMESOS AMB LA CULTURA 

 

La cultura té un paper clau en la nostra societat com a element integrador i 

dinamitzador de la ciutadania. També és un sector estratègic com a jaciment 

d'ocupació de qualitat, i per tant no l'hem de considerar una despesa, sinó un sector 

estratègic per a l'economia, una inversió per al futur. Som un poble ric en tradicions, 

festes populars, arts escèniques, música, dansa, arts plàstiques..., un ric patrimoni 

que hem de mantindre, promocionar i difondre. I hem de incentivar l'ús de noves 

expressions com l'audiovisual o les noves tecnologies de la comunicació.  

 

Creació d'un Consell Municipal de Cultura, per a potenciar les sinèrgies entre les 

diferents associacions culturals i que puguen dissenyar i participar en projectes 

comuns. 

Racionalització de l'ús eficient de locals i instal·lacions municipals i dotar-ne 

de nous si cal perquè totes les associacions puguen desenvolupar les seues 
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activitats (assajos, creació d'espectacles, reunions, etc.) i puguen guardar el seus 

recursos materials. 

Difusió de la música, la dansa i la dansa tradicional en les escoles a través de 

programes d'activitats per donar a conéixer de manera atractiva les esmentades arts 

i monitors per a tallers d'aprenentatge. 

Posada en marxa de la rehabilitació del Teatre del Siglo i creació de l’Espai 

Cultural “El Siglo”, destinat a promoure tallers de teatre, activitats extraescolars en el 

propi teatre, etc. La gestió serà municipal però hi estaran representats en el seu 

comitè els centres escolars i les associacions culturals municipals..          

Programació teatral de qualitat, amb l’adhesió a la Xarxa de Teatres de la 

Generalitat. 

Millora i actualització dels recursos tècnics al Saló Giner i a la Casa de la 

Cultura: acústica, luminotècnia, recursos informàtics, connexions i noves 

tecnologies de la comunicació. 

Creació de l'arxiu de documents gràfics de Carlet que continga tot tipus 

d'imatges en diferents suports: fotografies, pel·lícules, arxius de Tele-Carlet, etc. I 

fent-lo accessible a la ciutadania.  

Protecció i posada en valor del patrimoni audiovisual de tele Carlet mitjançant 

la constitució del Museu Virtual de la Memòria i les Tradicions de Carlet i la seua 

inclusió en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. 

Suport a les bandes de música i a totes les associacions culturals i festives de 

Carlet. 

Posada en marxa amb tots els mitjans professional i materials necessaris de la 

nova Biblioteca de Carlet, creada a proposta de Compromís entrant en la Xarxa 

Valenciana de Biblioteques.  

Promoció de la biblioteca per la web municipal, amb novetats editorials i 

presentacions de llibres periòdiques.  

Elaboració d’un Pla de foment lector per a Carlet, amb col.laboració del Club de 

Lectura local, col.legis, instituts i demés teixit associatiu cultural.  

Col·laboració intensa amb les comissions falleres i amb la Junta Local Fallera, i 

promoció de la seua vessant cultural. 

Programació festera adaptada a tot el públic tant al dia com a la nit. 

Promoció del valencià i de  la nostra cultura en les activitats municipa 
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 JOVENTUT 

 

 

 

ESTEM COMPROMESOS AMB ELS NOSTRES JOVES  

L’ajuntament ha d’atendre molt més als nostres joves, no intentar enganyar-los a un 

mes per a les eleccions amb dos discomòbils. Els joves mereixen molt més que 

això: mereixen oportunitats, un tracte igualitari, un ajuntament que els tinga molt 

més en compte, un ajuntament al seu costat. 

Igualtat d’oportunitats per al treball. No poden continuar els enxufismes 

continuats que han caracteritzat els governs del PP. Els joves mereixen respecte i 

un tracte just. 

Creació d’un Consell de la Joventut obert i participatiu, en reunions periòdiques i  

on siguen els propis joves els que proposen les inversions i les activitats municipals 

que els afecten. 

Creació d’una zona d’oci accessible per als joves i que no supose molèsties per 

als veïns i veïnes.  

Major repartiment entre més estudiants de les places del programa “la Dipu te 

beca”, reformant-ne les bases d’adjudicació.  

Beques d’ocupació  en diverses especialitats 

Suport total als joves emprenedors, amb ajudes i assessorament adequat. 
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Millora en les ajudes econòmiques per al transport dels joves que cursen els 

seus estudis fora de Carlet. 

Oferta cultural i d’oci de qualitat per als joves. 

Programació de concerts de diferents estils musicals. 

Major suport a les associacions juvenils del poble, com Júniors MD i Scouts. 
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BENESTAR 

SOCIAL , 

DONA i 

IGUALTAT 

 

 

 

ESTEM COMPROMESOS AMB QUI MÉS HO NECESSITA 

 

Cal garantir la continuïtat dels serveis socials al nostre poble, ara en perill segons 

les noves lleis aprovades pel PP, governs que han deixat de costat especialment a 

les persones més vulnerables, amb cruels retallades que han afectat sobretot als 

sectors més necessitats de la  nostra societat, com els dependents, els majors, les 

persones sense recursos, els malalts crònics, etc. La nostra societat no es pot basar 

en l’exclusió social i per això ens comprometem a donar tot el suport possible a qui 

més ho necessita. 

 

Suport ferm i seriós a la continuïtat dels SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, ja 

que a partir de desembre de 2015 perilla la seua continuïtat després de la reforma 

de Llei de Bases de Règim Local que els posa en perill a partir del 15 de desembre 

de 2015. Son una eina necessària, la més propera a la ciutadania i no hem de 

consentir que cap altra institució, ni Conselleria ni Diputació, assumisca estes 

competències.  

 

 Pla de xoc contra la fam i l’exclusió social. Cap família pot passar fam,  

consentir que li se talle la llum o quedar-se sense casa. 

 



 
 

27 
 

Creació de la borsa de vivendes de lloguer social, amb el registre de totes les 

vivendes buides, i fomentant el lloguer especialment dels habitatges propietat 

dels bancs. 

 

Banc d’aliments gestionat per l’ajuntament. 

 

Sensibilització i implicació de totes les associacions locals en la presa de 

decisions municipals, especialment les que treballen amb el voluntariat, dirigides a la 

millora social. 

 

Creació de la borsa de voluntariat coordinada amb les associacions locals 

 

Suport a la residència de discapacitats La Llum, defensant que la gestió torne a 

ser de l’ajuntament, exigint a la Conselleria que assumisca el pagament de la 

subvenció necessària per a la seua viabilitat i negant-nos en qualsevol cas al seu 

tancament. 

 

Possibilitat de pagar deutes pendents amb treballs en benefici de la comunitat 

 

Garantia del servei de  teleassistència per a la gent major. 

 

Creació de la Regidoria de la dona i igualtat, amb la fonamental funció de 

sensibilització social, assessorament jurídic i orientació laboral i protecció i 

acompanyament a les víctimes en casos de maltractament, així com detecció de 

agressions en adolescents. 

 

Esta regidoria tindria una funció fonamental de conscienciació ciutadana i 

sensibilització, especialment dirigida a centres escolars. 

. 

Pla d’acció anual integral als barris de Villarrúbia i el Cortijo a través dels 

serveis socials municipals, i implicació de voluntariat, ONG’s, 

associacionisme i base social ciutadana 
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SALUT 
 

 

 

 

 

 

ESTEM COMPROMESOS AMB LA SALUT DE LES PERSONES 

 

El sistema públic de salut s’ha posat en risc per la política de retallades socials. És 

el nostre deure el seu manteniment i millora en tots els aspectes. Eixe és el nostre 

deure i el nostre repte. 

 

Exigència de millora dels serveis d’urgències i de pediatria del       centre de 

salut, que ha estat víctima de les retallades patides en sanitat els darrers anys. 

 

Millora substancial del transport públic a l’Hospital de la Ribera 

 

 

Elaboració d’un Pla Municipal de Salut, fent una anàlisi participativa de la situació 

a Carlet. 

Esta proposta es pot temporalitzar: 9 mesos per elaborar l'estudi i 6 mesos per 

elaborar el Pla i la resta per implementar-lo i fer dos avaluacions, als 2 i als 4 anys 

de la data d'inici. 

El Pla és un document estratègic on s'especificarien objectius i actuacions a curt, 

mig i llarg termini. Perquè  siga sostenible, s'ha d'aconseguir el consens de tots el 

grups polítics. 

 

 

Carlet, a la Xarxa de Ciutats Saludables. Iniciar les gestions per a incloure  Carlet 

en la Xarxa de Ciutats Saludables del País Valencià i de l'Estat, participant en tots 

els encontres d'intercanvi d'experiències que es realitzen. 

 



 
 

29 
 

La creació de xarxes, com és el cas de les ciutats saludables, és l'estratègia de 

l’OMS per a promoure la salut a l'àmbit local. 

 

Ciutat Saludable és un marc on es poden integrar totes les polítiques de salut en 

sentit integral i integrador: promoció de la salut mental i emocional, paisatge i salut, 

activitat física i salut, mobilitat sostenible, medi ambient, etc. 

 

 

Impulsar la participació dels col·legis i instituts del poble, així com el Centre 

de Salut, en la Xarxa d'Escoles Promotores de Salut de La Ribera (XAREPS) 

que promou el Centre de Salut Pública del departament, per a tractar temes com: 

alimentació, activitat física i salut, sexualitat, habilitats per a la vida - prevenció de 

drogodependències i mobilitat sostenible.  

 

Equitat en salut mitjançant actuacions de reducció de les desigualtats en dos 

àmbits; barris en situació de vulnerabilitat i població major: 

 

 Incorporació dels barris més desafavorits del poble al Projecte RIU de 

promoció de salut i d'accés i utilització dels serveis i programes en barris en 

situació de vulnerabilitat que impulsa el Centre de Salut Pública del departament a 

Algemesí i Alzira. 

 

El projecte RIU consisteix en la selecció, formació i actuació de persones amb perfil 

de lideratge que representen els distints grups culturals del barri, perquè realitzen 

intervencions com agents de salut i s'inicie un procés de desenvolupament social i 

de convivència en barris en situació de vulnerabilitat. 

 

 

Envelliment actiu: programa específic de promoció de la salut i la qualitat de 

vida en les persones majors de Carlet,  amb la col·laboració del Centre de Salut i 

el Centre de Salut Pública, seguint les línies del programa d'envelliment actiu de la 

Conselleria de Sanitat i, a més a més, incorporant la perspectiva de reducció de 

desigualtats en salut, fent que el programa arribe a les persones amb més 

necessitats. 

 

 

Totes estes iniciatives s'han de desenvolupar tot partint: 

 

- d'un concepte positiu i dinàmic de la salut, que va molt més enllà de l'absència de 

malaltia; que engloba aspectes físics, mentals, emocionals i socials; i que pretén 

desenvoluar les capacitats i el potencial de les persones, grups i comunitats per 

adaptar-se i superar les possibles dificultats de l'entorn. 
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- la perspectiva de determinants socials de la salut i d'intersectorialitat (no sols el 

sector sanitari ha d'estar implicat en les accions en salut, cal implicar a tots els 

sectors, educatiu, social, tercer sector, econòmic, etc. per tal d'aconseguir guanys 

en salut). 

 

- la participació real de les persones implicades en disseny, implementació i 

avaluació i coproducció de les accions. 

 

- la transversalitat de gènere en salut, que tracta de incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les polítiques, programes i projectes de salut. 
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MEDI AMBIENT 

 

 
 

 

ESTEM COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT 

 

La veu del poble és la nostra veu . Per tant, hem de col·laborar activament des de 

l’ajuntament  amb les associacions que treballen per la recuperació, millora i 

dignificació del nostre poble i del nostre terme, especialmente amb el Grup 

Aventurer. 

 

Augment i protecció de zones verdes al nucli urbà. 

 

Conservació i millora dels parcs i jardins auditant i revisant el contracte vigent  

que tants diners costa als carletins. 

 

Millora de la neteja del poble i revisió del contracte si és necessari.  

 

 

Establiment periòdic de rutes mediambientals temàtiques amb col.laboració 

amb associacionisme carletí 

 

Recuperació paisatgística del riu Magre. 

 

Gestió de recollida d’animals per protectores i no per gosseres,  per tal  

d’incentivar-ne  l’adopció 

 

Establiment  de zones d’esplai per a gossos , amb seguretat i neteja constants 

 

Exigència de neteja periòdica de barrancs i camins al terme. 
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SEGURETAT 

CIUTADANA 

 

 

COMPROMESOS PER FER DE CARLET UNA CIUTAT MÉS 

SEGURA 

En els últims temps hem tingut episodis que han creat una certa sensació 

d’inseguretat entre la gent del nostre poble. Cal optimitzar tots els recursos i 

coordinar tots els esforços per assolir un Carlet més segur. 

Dotació de la plantilla necessària de la Policia Local per augmentar la 

seguretat, cobrint totes les vacants i creant les places necessàries per una població 

de els dimensions i la configuració de  la nostra. 

Hem de vetlar pel treball professional de la Polícía Local vetlant sempre pel seu 

treball autònom i independent, complint la legalitat sense ingerències polítiques.  

Estudiar la reubicació de la Policia Local on tinguen espai suficient per tindre el 

parc mòbil de vehicles així com dependències adequades per donar un servei de 

qualitat. Actualment les dependències de l’ajuntament no estan preparades per al 

volum d’un servei com es mereix el nostre poble, deixant allí un servei de prestació 

d’informació i reten en horari d’atenció al públic. 

Recuperació de la Patrulla Rural, de vigilància del terme, en evitació dels robatoris 

que es venen produint als nostres camps. 

Creació de la Policia de Barri, especialment destinada a la vigilància i atenció 

ciutadana als barris que més ho necessiten. 
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CONCLUSIÓ 

Totes aquestes propostes de govern les farem possibles amb 

la vostra col·laboració.   

A Compromís tenim una altra forma de governar, per tant 

nosaltres no prometem, nosaltres ens comprometem en uns 

objectius. Per a portar-los endavant, igual que hem comptat 

amb les vostres propostes, necessitem la vostra implicació 

activa a través dels distints òrgans de participació. Vosaltres 

sou els vertaders protagonistes de la política local, i nosaltres 

els servidors públics al vostre servici. 

Una nova forma de fer política és possible, comptem amb tu!  

valentia.com/ 


