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A LA CIUTADANIA DE BURJASSOT 

 

 

 
 

Veïns i veïnes, 

Teniu a les mans el programa municipal de Compromís per Burjassot que hem redactat 
per a la legislatura 2019-2023. 

Es tracta d’un recull de propostes de govern fruit d’un procés de participació de les 
entitats socials i la ciutadania de Burjassot que conté, per això, una visió compartida de 
ciutat, de la ciutat que volem i que pretenem anar construint a poc a poc. 

D’acord amb la filosofia de Compromís per Burjassot, és també una proposta oberta, 
perquè concebem la política com a instrument de transformació i millora de la societat 
on caben molts matisos i opcions. Per això ens plantegem aquest document com un 
marc de referència obert als vostres suggeriments, i en un procés de construcció 
contínua. 

 

 

 

El Col·lectiu de Compromís per Burjassot 

  



 

4 
 

 

 

1. ECONOMIA 

 

1.1. ECONOMIA I COMERÇ 

Burjassot ha de ser pol d’atracció comercial per als pobles limítrofs, per això s’ha de 
donar suport a les activitats de les organitzacions de comerç i posar-los a l’abast els 
recursos de l’Oficina de Promoció Econòmica (CEMEF SLU). 

 

Propostes d’actuació 

1. Crear l’Oficina de Promoció Econòmica Municipal, on s’integrarà la secció de CEMEF 
dedicada a aquest aspecte i la resta d’organismes municipals que hi participen 
(Consell de Comerç). Baix el paraigües de l’Oficina hi haurà totes les activitats 
municipals vinculades a ocupació/economia: formació ocupacional, bossa 
d’ocupació municipal (actualment gestionada per CEMEF SLU), persones 
emprenedores, mercat i mercadets, foment del comerç, turisme, etc.  

 

Empreses i Comerç 

1. Promoure i recolzar econòmicament l’acció conjunta i coordinada de les cinc 
associacions de comerç local de Burjassot, sobretot a través del Consell local del 
Comerç.  

2. Fomentar la producció, la distribució i la venda de productes ecològics locals i de 
proximitat. Dinamitzar i difondre les ajudes públiques existents en coordinació amb 
els llauradors i les llauradores. 

3. Reforçar i ampliar els ESUC actuals (Espais de Sostenibilitat Urbana i Comercial) 
ampliant-los als barris de Lauri Volpi, Jorge Juan i Mendizábal. 

4. Seguir impulsant el Centre de Serveis Empresarials Municipal que facilite la creació i 
la consolidació d’empreses, fent especial esment en els estímuls per a l’empresariat 
femení i seguint amb els guardons a Dones Emprenedores). 

5. Donar suport a l’hostaleria del municipi amb activitats com la «Ruta de la Tapa», les 
fires al Mercat Antic, la fira anual al parc de la Granja «Comerç i Gastronomia», 
programes en la ràdio municipal, activitats comercials de Nadal, i seguir 
promocionant el comerç amb activitats que sorgisquen de les iniciatives de les 
diferents associacions de Burjassot. 

6. Fomentar la responsabilitat social empresarial amb cursos de formació gratuïts a 

l’empresariat i les persones treballadores del sector local, en horari compatible amb 

el comercial (gestió econòmica i financera, tracte a la clientela, tècniques de venda, 

etc.).  
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7. Impulsar el cooperativisme i l’economia social des de CEMEF SLU i donar continuïtat 
al Congrés de Responsabilitat Social i Cooperativisme, d’àmbit Estatal. 

8. Fomentar la imatge valenciana del comerç a través de campanyes de visibilitat del 
valencià amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció del Valencià (AVIVA) i 
impulsar una Fira de la gastronomia tradicional valenciana i de l’Horta. 

 

 

Mercat i mercadets ambulants 

1. Continuar donant suport a l’activitat del Mercat de l’Almara en coordinació amb 
l’Associació de Comerç del Mercat Municipal.  

2. Informatitzar la gestió comercial del Mercat de l’Almara, creant una web 

centralitzada, targetes de fidelització i venda en línia. Fer cursos de qualificació als i 

les comerciants dels mercadets. 

3. Finalitzar la reforma de l’edifici del Mercat Municipal de l’Almara amb la construcció 

de encerclament, del qual ja hi ha projecte tècnic i partida pressupostària municipal. 

 

 

1.2. HISENDA I PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 

Compromís és partidari d’una hisenda municipal forta, que permeta a l’Ajuntament 
actuar en molts camps, i per tant, volem que la ciutadania puga accedir amb poder real 
a l’elaboració dels pressupostos anuals municipals. 

Propostes d’actuació 

1. L’elaboració dels pressupostos municipals serà coordinada per l’Oficina 
Pressupostària Local. 

2. Es dissenyarà un mètode participatiu per a elaborar els pressupostos municipals, de 
forma que la societat civil de Burjassot (per sectors associatius i per barris) puga 
incidir realment en l’orientació pressupostària. La participació pressupostària serà 
coordinada per l’Oficina de Sostenibilitat Local.  

3. Es vigilarà estretament l’endeutament municipal amb la finalitat de mantenir una 
hisenda municipal sanejada i de no hipotecar actuacions futures. 

4. Tractarem de recuperar la recaptació executiva actualment privatitzada per a ser 
gestionada dades de l’Ajuntament. 
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2. DRETS I SERVEIS SOCIALS 

 

2.1. HABITATGE 

El dret a un habitatge digne és fonamental per a totes les persones. Proposem 
implementar mesures que lluiten contra l’exclusió social i la pobresa. 

 

Propostes d’actuació 

1. Donar protagonisme a l’OVIHAS en l’assessorament a les persones que es troben en 
risc de ser desnonades, ja siga per no poder pagar una hipoteca o un lloguer. Aquest 
servei s’ocupa de renegociar condicions i possibilitar alternatives habitacionals a les 
persones en risc d desnonament. 

2. Impulsar polítiques orientades a facilitar l’accés a la primera vivenda i la promoció 
d’habitatges socials. 

3. Creació del Registre Municipal d’Habitatges Desocupats per part de l’Agència.  

4. Impulsar mesures que incentiven la incorporació al mercat immobiliari del lloguer 
dels habitatges tancats per part de les persones propietàries. 

5. Crear una Mesa de Diàleg pel dret a l’Habitatge formada per l’Ajuntament, les 
associacions de persones afectades per desnonaments, i altres entitats i persones 
afectades, per a la recerca conjunta de solucions. 

 

 

2.2. SALUT 

Plenament compromesos com estem amb un Sistema de Salut universal, públic, gratuït, 

equitatiu de qualitat i adequadament finançat, enfoquem la salut des del concepte de 

models actius per a la salut, de manera que anem més enllà del diagnòstic i tractament 

de la malaltia per a promoure una vida plena i saludable per a generar un benestar ple. 

L’actual Llei de Salut de la CV (llei 8/2018 de 20 d’abril) assumeix aquest model i posa en 

mans dels municipis aspectes importants de la promoció de la salut. 

 

Salut en totes les polítiques municipals, socials, urbanístiques i culturals:  

1. Promoure la col·laboració entre els equips d’atenció primària del poble, Salut 

Pública, associacions de pacients, veïnat i Universitat, amb l’objectiu d’engegar 

programes de promoció de la salut relatius a la gent gran (exercici físic, activitat 
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intel·lectual i alimentació saludable); ús d’instal·lacions esportives i mobilitat segura 

i sostenible 

2. Posar en marxa polítiques públiques ambientals com la gestió adequada dels 

residus, la xarxa d’aigua de qualitat, la protecció del clima i l’erradicació de les fonts 

de contaminació (atmosfèrica, lumínica, etc.). 

3. Integrar Burjassot en Xarxa Salut per a traslladar els objectius del Pla de Salut del 

País Valencià 

4. Promoure la participació ciutadana participant en les Comissions de Salut 

Comunitària del Departament de Salut 

5. Crear el Consell de Salut Municipal. 

6. Incorporar la perspectiva de gènere, el cicle de vida i els entorns saludables en els 

plans de salut municipals. 

 

 

2.3. EDUCACIÓ 

L’escola és un element fonamental en la societat, oberta a ella i interaccionant de 
manera constant. El poble (les famílies, l’alumnat, les associacions...) ha de participar 
activament en l’escola i aquesta ha de tindre un compromís social amb l’educació. Les 
nostres línies programàtiques se centren en el següents objectius i propostes: 

 

Propostes d’actuació 

1. Potenciar l’actuació coordinada amb Benestar Social del Consell Escolar Municipal. 

2. Impulsar, des de la regidoria d’Educació, la presència del valencià en l’ensenyament, 
afavorint la col·laboració entre les escoles del poble i Aviva Burjassot. 

3. Establir mesures per a eliminar l’assetjament escolar, especialment a través de les 
xarxes, implicant tota la comunitat educativa (famílies i centres escolars) en 
col·laboració amb la policia local i d’altres agents socials.  

4. Revisar i actualitzar la xarxa d’escoles infantils municipals, impulsant la introducció 
primerenca del valencià i altres llengües, l’ús de metodologies educatives 
innovadores i la coordinació amb els nivells educatius posteriors. 

5. Promoure, d’acord amb les competències municipals, la dotació de recursos 
humans i materials, l’adequació i el manteniment dels edificis escolars públics del 
terme. 

6. Dissenyar i aplicar mesures d’acció educativa i d’inserció social i laboral específiques 
en el barri de les 613 vivendes, en coordinació amb l’associació de veïns i veïnes, 
amb el RIU i amb la comunitat d’aprenentatge del CAES Fernando de los Ríos.  
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7. Oferir suport a les escoles per a fer activitats de promoció del valencià des de les 
regidories d’Educació i de Promoció del valencià. 

8. Promoure la reconversió laboral i professional de les persones desocupades 
mitjançant la formació, sobretot des de CEMEF (tallers ocupacionals, xarrades, fires, 
cursos, etc.). 

9. Signar convenis amb les escoles públiques de Burjassot per a optimitzar els espais 
educatius, obrint-los quan acaba l’horari lectiu (pistes esportives, biblioteques, aules 
d’informàtica, salons d’actes, espais per exposicions, etc.). 

10. Propiciar la creació de xarxes d’activitats extraescolars: locals, comarcals i/o 

mancomunades. 

 

 

2.4. IGUALTAT 

Des de Compromís assumim com a prioritàries aquelles polítiques adreçades a 
combatre la desigualtat entre dones i homes i a promoure el desenvolupament i la 
consolidació de la presència de les dones en l’àmbit públic. Per a nosaltres, la Regidoria 
de la Dona ha de ser un servei permanent obert al públic, atès per dones i Espai Dona 
n’és l’instrument que redueix al mínim les barreres administratives. 

 

Propostes d´actuació 

1. Continuar amb la creació, l’execució i l’avaluació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
Municipal (PIOM) i del Pla Municipal de Prevenció de la Violència de Gènere 
(PMVG). 

2. Assessorar iniciatives privades i d’autoocupació que generen treball per a dones i 
vetlar perquè es complisca el principi d’igualtat d’oportunitats en les empreses. 

3. Fomentar el concepte de treball com a dret individual potenciant que les dones 
s’inscriguen a les oficines del Servei Valencià d’Ocupació, mitjançant campanyes 
informatives. 

4. Posar en marxa plans contra la violència de gènere i dotar-nos d’un instrument com 
el Fòrum de Participació per la Igualtat de gènere - Consell de la Dona.  

5. Prioritzar i agilitzar l’atenció primària a les víctimes de violència de gènere primàries 
i secundàries 

6. Promoure un Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats, anual o bianual, a partir d’un 
diagnòstic de la situació de desigualtat real al municipi. A partir d’aquest punt, els 
plans hauran de dur-se a terme en coordinació amb l’administració autonòmica, 
estatal i fins i tot europea. 
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7. Establir acords amb els centres educatius del municipi per a desenvolupar 
programes i campanyes adreçats a la població escolar. 

8. Posar en marxa plans de formació específics per a dones, particularment aquelles 
amb major risc d’exclusió (dones immigrades, d’edat avançada, sense formació, 
sense recursos, etc.). 

9. Fer campanyes de difusió d’hàbits que incrementen la incorporació de dones al 
treball (repartiment de les tasques de la llar, cura de menors, persones malaltes i 
gent gran, etc.). 

10. Continuar amb la promoció del Fòrum de participació com a ferramenta de 
confluència entre administració, expertes i ciutadania per tal de marcar les línies 
estratègiques en el treball per la igualtat. 

 

 

2.5. SERVEIS SOCIALS I INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRADES 

L’aprovació de la Llei de serveis socials inclusius suposa crear, estructurar i generar un 

vertader Sistema Públic de Serveis Socials que els reconeix com d’interés general i 

essencials per a les persones, i garanteix l’exercici efectiu dels seus drets fonamentals i 

un elevat nivell de protecció social, que reforça la cohesió social i territorial. Recuperem 

la centralitat de la persona en tot el sistema, garantint els seus drets i oferint una 

atenció continuada al llarg del seu cicle vital, amb l’acompanyament de professionals. 

Les polítiques inclusives també incorporen les propostes en matèria de solucions 

residencials i d’habitatge públic i de migració i cooperació internacional, perquè són una 

continuïtat dels drets socials. 

 

Propostes d’actuació 

1. Desenvolupar la Llei Valenciana de Serveis Socials al municipi de Burjassot. Amb la 

millora i l’impuls dels serveis socials generals, a través d’un major desenvolupament 

i implantació de les prestacions bàsiques dels programes i d’una major dotació als 

equips socials de base, contribuint a la creació de llocs de treball. 

2. Crear un Consell Municipal de Benestar Social, com a òrgan de participació 

ciutadana i interacció entre Serveis Socials, ciutadania i altres serveis públics del 

municipi. 

3. Crear plans municipals que marquen els objectius i les metes dels serveis socials 

específics orientats a col·lectius amb necessitats prioritàries. 

4. Garantir els serveis necessaris d’informació, orientació i assessorament de 

situacions de necessitat social. 
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5. Engegar programes dirigits a garantir el dret a l’alimentació, evitant l’estigmatització 

i l’assistencialisme. 

6. Promoure ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la Renda Valenciana 

d’Inclusió o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques.  

7. Articular programes de prevenció, intervenció i inserció per a persones, famílies, 

grups i col·lectius en risc d’exclusió.  

8. Proposar mesures de suport a les famílies sense recursos per a fer front a la pobresa 

energètica. 

9. Promocionar la inserció laboral. Mobilitzar polítiques actives d’ocupació adreçades a 

joves, persones aturades de llarga duració, col·lectius amb dificultat d’integració 

laboral, dones soles amb càrregues familiars, persones migrants, persones amb 

diversitat funcional, etc. Desenvolupar l’economia social i impulsar programes 

d’ocupació protegits.  

10. Garantir la protecció de menors en situació de risc i incrementar el seguiment de 

l’absentisme escolar amb la coordinació dels diversos professionals. 

11. Mantindre o crear xarxes de ludoteques i esbarjo infantil que permeten la 

conciliació laboral i familiar. 

12. Garantir l’atenció a les persones en situació de dependència, gent gran i persones 

amb diversitat funcional. Promoure l’ajuda a domicili de persones dependents i 

programes de suport a la unitat de convivència, ampliant els recursos ja existents 

dirigits a la gent gran per a aconseguir-ne una major cobertura: servei de suport a 

domicili, teleassistència. Millorar la qualitat dels serveis. 

13. Crear plans per a detectar i resoldre les necessitats derivades dels problemes de 

soledat no desitjada, sobretot en l’àmbit de la gent gran. 

14. Desenvolupar programes d’atenció i intervenció amb col·lectius de persones 

migrants i fer campanyes d’acceptació i integració, tenint especial cura de dones i 

joves. 

15. Promocionar el voluntariat per a recolzar programes atesos i dirigits per 

professionals. 

16. Impulsar l’associacionisme i els espais de debat: tercera edat, dones, joves, 

persones immigrades, grups d’autoajuda. 
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17. Crear una partida pressupostaria per a subvencionar projectes de desenvolupament 

per part de les ONGD del municipi en compliment de la Llei Valenciana de 

Cooperació i Desenvolupament Sostenible i el IV Pla Director de la Cooperació 

Valenciana per a complir els compromisos del Pacte Valencià contra la Pobresa i 

promoure el desenvolupament humà sostenible.  

 

 

2.6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA ACTIVA 

Les polítiques de participació estan tenint un protagonisme i una entitat tan important 

com necessària per a afavorir la proximitat a les nostres institucions. La nostra acció de 

govern consisteix a treballar per a les persones i amb les persones, incorporant aquestes 

noves reclamacions ciutadanes a la nostra gestió de govern.  

 

Propostes d’actuació 

1. Implicar i comprometre la societat civil en l’acció política, afavorint el seu dret a 

participar activament en la conformació de polítiques que milloren la seua vida. 

Amb açò, incrementem la qualitat democràtica de les institucions públiques, 

construint conjuntament el que volem per al nostre municipi. 

2. Fomentar el canvi progressiu a la ciutadania de la mentalitat d’entendre’s com a 

usuària de serveis a entendre’s com aquella amb plens drets i deures, avançant així 

cap a una cultura de la participació activa que fomente el desenvolupament de 

polítiques que milloren la seua qualitat de vida. 

3. Plantejar les polítiques de participació ciutadana activa com el procés 

d’apoderament de la ciutadania per aconseguir el poder real de conéixer, controlar i 

influir permanentment en les qüestions públiques que l’afecten i interessen. 

 

Fomentem la cultura participativa activa 

1. Reconéixer el dret de totes les persones a intervindre activament en la presa de 

decisions en la gestió dels assumptes públics locals, creant espais efectius de 

participació i diàleg. 

2. Regular la possibilitat d’intervindre en els assumptes municipals i traslladar peticions 

i consultes al plenari. 

3. Fer efectiu el dret a la rendició de comptes, control, seguiment i avaluació de les 

polítiques municipals a través dels mecanismes adequats. 

  



 

12 
 

4. Consolidar el Consell de Participació Ciutadana i convertir-lo en una eina fonamental 

de participació.  

5. Impulsar la creació de consells veïnals, de caràcter territorial semblants a les Juntes 

de Barri, i consells sectorials de les àrees de govern. 

6. Implementar pressupostos participatius com a instrument bàsic i essencial per a 

aprofundir en la democràcia local i generar espais de corresponsabilitat i cogestió 

pública amb la ciutadania.  

7. Formar des de la infància en participació, incorporant els punts de vista dels xiquets 

i les xiquetes i afavorint-ne la intervenció en els debats, sobretot els relacionats amb 

polítiques adreçades a la infància i joventut, i també sobre tots temes que 

repercutisquen en la vida social i col·lectiva. 

8. Elaborar plans de treball en conjunt amb la població infantil i juvenil que definisquen 

les polítiques del municipi dirigides a aquests col·lectius de manera transversal a 

totes les àrees de gestió. 

 

Fomentem l’associacionisme 

Les associacions i grups constituïts per a la defensa dels interessos generals de la 

ciutadania, o de defensa i impuls de polítiques sectorials, constitueixen la base de la 

participació ciutadana, donat el seu paper fonamental com a dinamitzadors i motor 

social, cultural, esportiu, d’una societat.  

1. Reforçar el paper de les dones com a membres de les directives. 

2. Donar suport al dret a exigir una política municipal de foment de les associacions, 

creant consells sectorials de les àrees de la seua activitat i creant eines de suport a 

l’associacionisme. 

3. Reforçar el teixit social per al desenvolupament d’iniciatives d’interès general, 

especialment dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social, i 

promovent la participació de col·lectius en risc d’exclusió o especial protecció. 

4. Treballar coordinadament amb el Registre d’Associacions Veïnals.  

5. Elaborar plans de treball en conjunt amb la població infantil i juvenil que definisquen 

les polítiques del municipi adreçades a aquests col·lectius de manera transversal en 

totes les àrees de gestió. 

  



 

13 
 

2.7. BENESTAR SOCIAL 

 

Les persones majors 

1. Incrementar l’oferta de Servei d’Atenció Domiciliari (públic i privat) que es du a 
terme al CEMEF. 

2. Incorporar els i les majors com l’important actiu d’experiència que són, assegurant 
que les seues necessitats siguen considerades i resoltes per les administracions 
públiques. 

3. Augmentar el pressupost per a rehabilitació i millora d’habitatges de persones grans 
amb problemàtiques socials a fi de garantir-ne la salubritat i les condicions de vida. 

4. Instal·lar un servei de teleassistència municipal en col·laboració amb la Diputació. 

5. Promocionar habitatges tutelats, en el cas de persones amb bona salut i problemes 
d’habitatge. 

6. Redefinir els objectius socials i les funcions dels centres de persones jubilades, 
promovent un major contacte entre la joventut, les persones adultes i la gent gran. 

 

Persones amb diversitat funcional 

1. Crear serveis de proximitat per a donar servei a les persones amb diversitat 
funcional i les seues famílies. 

2. Impulsar, per part de l’Ajuntament i en col·laboració amb altres municipis de la 
comarca, la creació de miniresidències, habitatges tutelats, centres ocupacionals, 
tallers d’inserció, centres especials d’ocupació i mecanismes de discriminació 
especialitzats per tipus i grau de necessitat, amb l’objectiu prioritari d’aconseguir la 
inserció laboral. 

3. Aplicar les ràtios d’habitatge social i treball públic per a persones amb diversitat 
funcional, solucionar les possibles problemàtiques per accedir-hi, i adaptar els 
habitatges a les seues disminucions. 

4. Proporcionar gratuïtat del màxim nombre de serveis públics per a totes les persones 
amb diversitat funcional. 

5. Elaborar i posar en marxa una ordenança municipal sobre l’eliminació de barreres 
arquitectòniques i destinar subvencions perquè els habitatges actuals eliminen 
barreres arquitectòniques. 

6. Complir els percentatges de contractació de personal amb diversitat funcional, 
persones excloses i en risc d’exclusió, tant pel que fa a l’administració municipal, 
com per part de les empreses que presten serveis a l’Ajuntament. 
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7. Garantir personal format en el coneixement de la llengua de signes i impulsar cursos 
per a estendre’n el coneixement entre la població. 

 

 

Atenció especial a la infància 

1. Incrementar el pressupost i les competències del Servei Especial d’Atenció a la 
Família i la Infantesa (SEAFI). 

2. Garantir l’accés a l’ensenyament de tota la població infantil, be gratuït o cofinançat 
per la família en funció del seu nivell econòmic entre 0 i 3 anys. 

3. Garantir la alimentació infantil durant tot l’any. 

4. Incrementar el seguiment de l’absentisme escolar amb l’ajuda dels diversos 
professionals. 

5. Establir polítiques i programes concrets de prevenció de les drogodependències per 
a la població infantil. 

6. Vetllar per la seguretat i el benestar físic i psíquic dels xiquets i les xiquetes en tots 
els aspectes i àmbits de la vida.  
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2.7. DRETS SOCIALS I JOVENTUT 

La joventut, dins del projecte de Compromís, té el dret de poder desenvolupar en 
llibertat els respectius projectes de vida. A més, han de participar d’aquells espais de 
decisió política més propers a la ciutadania i que poden permetre un canvi urgent i 
substancial de les condicions de vida. 

 

Propostes d’actuació 

1. Elaborar i aprovar, amb la participació de la joventut de Burjassot, un Pla Local de 
Joventut, que coordine les mesures de totes les àrees de l’ajuntament adreçades a 
joves, i que estiga en línia amb els objectius de l’Estratègia Valenciana de Joventut 
de la Generalitat. 

2. Promoure la creació d’associacions juvenils a partir de centres d’interés diversos 
(esports, música, manifestacions culturals, centres educatius, falles, etc.), i proposar 
espais de reunió per a coordinar les polítiques específicament adreçades a ells i 
elles. 

3. Organitzar una programació estable de xarrades i tallers de caire divers i adreçats a 
oferir formació no reglada però interessant i útil per al creixement personal i laboral 
de la joventut de Burjassot. 

4. Engegar programes per a desenvolupar habilitats i millorar l’empleabilitat de joves 
que han deixat el sistema educatiu de forma precoç, aprofitant els recursos del 
programa “Jove Oportunitat” de l’Institut Valencià de la Joventut. 

5. Crear una borsa de treball per a persones joves, especialment dones, que busquen 
la primera faena i impulsar programes de reincorporació laboral de joves amb 
titulació, per tal d’evitar la fugida de “cervells”. 

6. Apostar per la creació cultural de qualsevol tipologia per part de la joventut de 
Burjassot i afavorir-ne la presència en l’oferta cultural i festiva del poble i de la 
comarca. 

7. Engegar programes municipals de formació del voluntariat, amb experiències 
pràctiques, crear una mesa del voluntariat i convocar fires comarcals del voluntariat 
que siguen punts de trobada i aprofiten per a l’intercanvi d’experiències i 
l’aprofitament de recursos. 

8. Acompanyar i facilitar recursos, espais i ajudes econòmiques a associacions juvenils i 
grups de joves que desenvolupen projectes socials autogestionats que afavorisquen 
la participació, l’associacionisme i la implicació de la joventut en la vida de Burjassot. 
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3. GOVERNANÇA 

 

3.1. PARTICIPACIÓ  

Entenem que la participació, la transparència i el dret a la informació de la ciutadania 
són els instruments polítics i socials més potents de que disposa la ciutadania per a 
transformar la societat i fer-la més justa i més lliure, per això les nostres polítiques 
sempre partiran d’aquestes premisses. 

 

Propostes d’actuació 

1. Sotmetre, com a norma general a referèndum les qüestions de gran rellevància per 
al municipi, a partir d’un sistema de consultes obertes a través d’aplicacions mòbils 
i/o web, però també amb procediments presencials. 

2. Avançar en la gestió de pressupostos participatius i millorar els mecanismes de 
participació: 

 Estimular les pràctiques participatives amb la creació d’una cultura política i de 
participació entre la ciutadania. 

 Consolidar el Consell de Participació, i assegurar la participació de totes les 
persones interessades a fer-ho mitjançant un sistema d’avisos o alarmes quan 
s’haja de discutir un tema de la temàtica d’interés de cada persona.  

 Adaptar el procés de polítiques públiques locals al ritme i les necessitats de la 
ciutadania, programant, gestionant i implementant segons les necessitats. 

 Consolidar la Sindicatura de Greuges Local amb una campanya de coneixement 
adreçada a la ciutadania de Burjassot.  

 Constituir una Comissió de Regeneració Democràtica, de la mà de la Sindicatura. 

 

 

3.2. SOCIETAT, COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

Una de les principals maneres de fomentar el dret de les persones a accedir a la 
informació pública és, simplement, informar de manera senzilla, clara, estructurada i 
accessible.  

1. Crear canals de comunicació més àgils i immediats entre la ciutadania i els 
representants de l’equip de govern que el ple, que se celebra una vegada al mes, i 
assegurar la resposta a les demandes de la ciutadania. Incloure al web de 
l’ajuntament un espai de suggeriments, reclamacions i queixes senzill i intuïtiu. 
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2. Elaborar una guia de personal de l’Ajuntament, on el veïnat puga consultar a qui (o a 
quina instància) ha d’adreçar-se per a fer un tràmit determinat. 

3. Elaborar una guia per a persones nouvingudes i crear una oficina que puga atendre-
les i informar-les dels procediments, serveis al seu abast, i fins i tot activitats 
d’interés.  

4. Dinamitzar el Consell de Mitjans de Comunicació Locals de Burjassot i crear un 
Consell Assessor del BIM, amb participació de tots els partits amb representació al 
ple. 

5. Obrir el BIM a la participació ciutadana articulant finestres perquè associacions, 
entitats i ciutadania puguen dir la seua, respectant els principis de pluralitat, 
correcció, respecte i adequació que es marquen des del consistori.  



 

18 
 

 

 

4. URBANISME, MEDI AMBIENT, ENERGIA I CLIMA 

4.1. IMPULS DE LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

Entenem la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic protagonitzada des dels 

municipis com la posada en valor d’un full de ruta que abaste tots els elements de la 

sostenibilitat amb la finalitat de reafirmar el Compromís amb les persones, la 

transparència, la participació de la ciutadania i la preocupació pel Medi ambient en 

interès del Bé Comú, l’ús d’energia d’origen renovable i sostenible i el foment d’una 

cultura fonamentada en l’economia circular. 

 

 

4.2. PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL EN CLIMA I ENERGIA 2020-2030 

En la legislatura que ha acabat hem fet avanços importants: hem posat en marxa el 

Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, hem fet un Diagnòstic energètic de Burjassot 

i hem començant a aplicar mesures per a reduir el consum energètic de les 

instal·lacions municipals i reduir les emissions de CO2. Hem consolidat l’Oficina de 

Sostenibilitat. També hem fet els primers passos per lluitar contra la xacra de la pobresa 

energètica amb tallers formatius i d’interpretació de les factures d’energia. Queda molt 

per fer, però hem posat els fonaments per continuar avançant. 

 

 

4.3. DESCARBONITZACIÓ DELS SISTEMES D’ENERGIA 

S’ha de substituir l’economia basada en energies fòssils i promovent l’autosuficiència 

energètica amb energies renovables, incrementar l’eficiència energètica, reduir el 

consum, licitar concursos públics de subministrament d’energia elèctrica amb 

comercialitzadores que faciliten energia sostenible, premiant a aquelles que siguen útils 

per a una transició energètica descentralitzada i per tant en mans de la ciutadania, i 

impulsar la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges. 

 

Propostes d’actuació 

1. Perseverar en el Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, aprofitar els instruments de 

mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
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2. Posar la diagnosi energètica al capdavant de les actuacions de manera que les 

accions s’optimitzen al màxim energèticament i econòmicament.  

3. Impulsar les instal·lacions d’autoconsum en els edificis municipals perquè tots els 

edificis públics estiguen dotats d’instal·lacions renovables fotovoltaiques 

d’autoconsum. 

4. Promoure la participació i l’alfabetització energètica per a la ciutadania com a 

garantia de transformació del model energètic i la sobirania energètica. 

5. Impulsar la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis, per aconseguir que siguen 

energèticament adequats i suficients, i vincular les ajudes municipals a la 

rehabilitació al fet que s’acomplisquen els criteris d’eficiència energètica fixats a la 

Directiva 2018/844 d’Eficiència Energètica i Eficiència Energètica dels Edificis. 

6. Incorporar a l’Oficina de Sostenibilitat un departament d’energia, estudiant la 

possibilitat de crear una Agència d’Energia Mancomunada o Comarcal que 

incremente l’eficiència de la gestió energètica. 

7. Incloure en les seues funcions la lluita contra la pobresa energètica en col·laboració 

amb els serveis socials. 

 

 

4.4. GOVERNANÇA ENERGÈTICA TRANSPARENT I PARTICIPATIVA  

Pensem que cal promoure una governança transparent i participativa basada en el 

consens social i polític que garantisca la continuïtat de les estratègies urbanes del canvi 

de model energètic i la transició cap a una economia baixa en carboni. 

 

Propostes d’actuació 

1. Crear el Consell Municipal per a la Transició Energètica com a instrument de 

participació de la ciutadania, les entitats, les empreses i el govern municipal. 

2. Crear una Finestreta Única per a tramitacions, assessorament i gestions vinculades 

amb l’energia. 

3. Impulsar el projecte Euronet 50/50 per l’eficiència energètica, les energies 

renovables i la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit escolar i en la comunitat 

educativa. 

4. Impulsar un conveni de cooperació climàtica amb les entitats socials i associacions 

perquè en el seu àmbit puguen contribuir a l’èxit de les accions de lluita contra el 

canvi climàtic. 
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5. Promoure accions informatives i de sensibilització contínues de manera que la 

totalitat de la població puga implicar-se en la defensa del clima. 

6. Fomentar i recolzar el desenvolupament de moviments cooperatius i de la 

ciutadania per a propiciar inversió en la generació d’energia renovable i 

d’autoconsum compartit. 

7. Promoure ordenances municipals que puguen afavorir els objectius de la transició 

energètica. 

8. Adaptar el Pla General als objectius de la transició energètica i d’un urbanisme 

integrador, d’alta qualitat i baix en carboni. 

9. Actuar contra la pobresa energètica amb totes les ferramentes existents: cobertura 

social, informació i assessorament, participació, millora energètica de les llars, 

aïllaments... 

10. Fer compres públiques innovadores, que incloguen criteris de sostenibilitat i que 

asseguren que el subministrament energètic prové de fonts renovables. 

11. Seguir endavant amb el programa d’horts socials/urbans, i incrementar-ne l’oferta. 

 

 

4.5. DESCARBONITZACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 

Des de Compromís per Burjassot volem descarbonitzar els pressupostos municipals 

generant una fiscalitat positiva i establint una àmplia bateria de mesures energètiques i 

verdes que promoguen la transició energètica. 

 

Propostes d’actuació 

1. Modificar la fiscalitat i incorporar deduccions, com ara bonificació a l’Impost de 

Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i Impost Construcció 

i Obres (ICIO) en les activitats que incorporen mesures alineades amb la reducció 

d’emissions de CO2, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. 

2. Bonificar fiscalment amb discriminació positiva les activitats alineades amb 

l’economia baixa en carboni. 

3. Promoure la contractació amb comercialitzadores i/o productores 100% renovables. 

4. Implementar una fiscalitat reduïda o nul·la per a vehicles elèctrics, instal·lacions 

d’autoconsum, energies renovables, rehabilitació energètica d’habitatges i edificis... 
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5. Establir un sistema d’indicadors que ens permeta constatar la presa correcta de 

decisions. 

 

 

4.6. CREACIÓ DE PATRONS SOSTENIBLES DE MOBILITAT URBANA 

1. Revisar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura incloent el Pla de Mobilitat als 

centres d’estudi i treball. 

2. Potenciar la mobilitat a peu i en bicicleta, pacificant el trànsit, creant rutes a peu i en 

bicicleta —i espais per a aparcar-les—, segures cap als centres educatius i a les 

zones comercials. Facilitar la intermodalitat. 

3. Ampliar la xarxa de carrers per a vianants amb un urbanisme més amable que 

incentive la instal·lació de comerços. 

4. Electrificar la flota de vehicles municipals i expandir amb noves instal·lacions 

públiques la xarxa de punts de recàrrega incorporant pèrgoles fotovoltaiques.  

5. Proposar a les empreses privades que treballen per al municipi, que també 

electrifiquen la seua flota utilitzant la via dels plecs de contractació de serveis. 

6. Combatre l’efecte illa de calor i millorar el confort tèrmic promovent l’arbrat urbà 

en carrers i places per a facilitar la mobilitat a peu. 

 

 

4.7. EDIFICACIÓ DE QUALITAT A BAIX COST ENERGÈTIC 

1. Cada edifici municipal tindrà el seu Pla d’estalvi i eficiència energètica. 

2. Establiment d’un inventari i certificació energètica dels edificis municipals i de tots 

aquells obligats a estar certificats. 

3. Fomentar la substitució de combustibles fòssils per electricitat renovable i biomassa 

per a usos tèrmics dels edificis municipals i habitatges. 

4. Modificar les ordenances municipals perquè la rehabilitació i recuperació de barris i 

edificis siga una tasca prioritària. 

5. Impulsar l’expansió de l’energia fotovoltaica en règim d’autoconsum i autoconsum 

compartit en els edificis. 

6. Facilitar la instal·lació en sostre de sistemes fotovoltaics en les empreses on els 

consums d’energia es fan majoritàriament pel dia, mentre estan desenvolupant 

l’activitat.  
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7. Impulsar mesures d’eficiència en l’ús de l’aigua en habitatges i les instal·lacions 

municipals i empresarials. 

 

 

4.8. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

S’ha de promoure des de l’ajuntament l’adaptació al canvi climàtic, entenent que aquest 

s’ha d’abordar amb la participació i informació de la ciutadania, de manera transversal, 

coordinada i amb una planificació a llarg termini, integrant totes les àrees municipals. 

 

Propostes d’actuació 

1. Posar a l’agenda política municipal el Pacte d’Alcaldies i l’Energia en el seu vessant 

d’adaptació. 

2. Activar els elements clau: efectes sobre la salut (identificació i contenció de noves 

plagues, cops de calor...) prevenció d’incendis, regeneració de zones verdes i de la 

biodiversitat, gestió del cicle de l’aigua, protecció del territori i de l’agricultura.  

3. Identificar l’especificitat de Burjassot i aplicar un full de ruta adequat, assegurant la 

implicació de la ciutadania amb plans d’informació, participació i apoderament. 

4. Dissenyar solucions naturals per afavorir el drenatge de les pluges torrencials i la 

mitigació d’altes temperatures amb la vegetació urbana (ombratges, barreres 

naturals, parcs inundables, etc.). 

5. Millorar el drenatge de l’àrea urbana, reduir el segellat de sòl urbà, dissenyant 

mesures de drenatge urbà sostenible per a la prevenció d’inundacions. 

6. Promoure xarxes separatives de clavegueram i recollida d’aigües pluvials, amb 

possibilitat de reutilització. 

7. Conservar i protegir la qualitat dels recursos hídrics i de l’aire, dur a terme una 

gestió transparent, racional i sostenible dels serveis del cicle urbà de l’aigua. 

8. Augmentar la resiliència, adaptar-se al canvi climàtic identificant les zones del 

municipi més vulnerables quant a pluges i temperatures extremes, actuant i reduint 

el risc de catàstrofes. 
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4.9. TRACTAMENT DELS RESIDUS 

La recent aprovació del Pla Integral de Residus (PIR) per la Conselleria de Medi Ambient 

ens obre unes noves possibilitat per a una bona gestió municipal dels residus, aspecte 

clau, ja que la major part de les competències en aquesta matèria són municipals. 

 

Propostes d’actuació 

1. Posar en marxa la recollida separada de la matèria orgànica amb el sistema porta a 

porta. 

2. Fomentar on siga possible l’ús de bosses compostables, el compostatge particular, 

comunitari i municipal, i en el percentatge de residus que siga viable. 

3. Introduir incentius per a fomentar la recollida separada d’origen en totes les 

fraccions i les bones pràctiques entre la ciutadania. 

4. Incorporar la utilització de les restes de poda bé per a compostatge o bé per a usos 

tèrmics i fabricació de pellets a través de programes mancomunats. 

5. Promoure l’economia local, de proximitat, ecològica, així com l’alimentació 

ecològica i de proximitat, en centres educatius i residències. A més, promoure en les 

festes locals l’ús de gots i plats reutilitzables i/o biodegradables. 

 

 

4.10. URBANISME PER GUANYAR QUALITAT URBANA 

El PGOU de Burjassot acaba de ser aprovat després de huit anys d’elaboració i 

tramitació que van començar el 2011. Això s’explica perquè el PGOU és el principal 

document director per a un desenvolupament urbà ordenat que millore la qualitat 

urbana i de vida del poble. 

Tot i alguns aspectes millorables, considerem l’aprovació definitiva com una oportunitat 

per a donar un nou impuls a la qualitat urbana de Burjassot. Tanmateix, l’entenem com 

un document dinàmic que pot ser modificat i millorat en el transcurs de la seua 

implementació.  

Així, el PGOU limita el creixement urbanístic i potencia les funcions del nucli urbà com a 

espai d’activitat econòmica i residencial, fent ús d’allò que ja està construït sense 

necessitat de continuar ocupant sòl no urbanitzat, i inclou la protecció de l’horta. Ara 

cal desenvolupar-lo perquè Burjassot guanye en qualitat urbana i qualitat de vida per a 

tota la ciutadania. 
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Propostes d’actuació 

1. Estudiar i promoure la transformació de la pista d’Ademús en un bulevard 

enjardinat, donant continuïtat al disseny de l’Avinguda de les Corts Valencianes, 

reduir-hi la velocitat de circulació i instal·lar pantalles acústiques vegetals. 

2. Mentre es du a terme aquesta actuació, implementar actuacions que milloren la 

qualitat de vida dels barris afectats com ara la reducció de la velocitat, canvi de 

paviment, increment de l’arbrat, pantalles acústiques vegetals, etc. 
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5. SOCIETAT I CULTURA 

 

 

5.1. CULTURA I OCI 

Una ciutadania culta és més justa i més lliure. La cultura ens cohesiona i per això les 

inversions en cultura són inversions en una societat millor, més oberta i generadora 
d’oportunitats. A més, el temps lliure ofereix una oportunitat immillorable per a créixer 
en dimensions personals que contribueixen al progrés de tothom. 

 

Propostes d’actuació 

1. Crear un Pla Estratègic Cultural, amb participació de la ciutadania, que garantisca 
l’accés a la cultura de totes les persones de Burjassot. 

2. Impulsar la creació de l’Escola de Teatre Municipal de Burjassot. 

3. Promocionar intercanvis, trobades i convenis de col·laboració puntuals o 
permanents amb municipis de la comarca, amb un circuit cultural comarcal que 
incloga exposicions, concerts, conferències, etc. 

4. Posar en marxa un Pla Municipal de Foment de la Lectura que contemple, entre 
altres mesures, la col·laboració entre la Biblioteca Pública Municipal i les 
biblioteques escolars de Burjassot. 

5. Donar suport a la literatura, el teatre i la música en valencià, mitjançant la 
programació d’aquestes activitats en el marc de les festes anuals i les patronals o a 
través de festivals i concursos.  

6. Posar en valor, els monuments del municipi, amb catalogació i inventari dels arxius 
municipals mitjançant el sistema SAVEX, i actualitzar el catàleg en línia de la 
Biblioteca Pública Municipal, a través de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana de la 
Generalitat, o de catàlegs específics. 

7. Seguir vetllant perquè les festes populars estiguen lliures de qualsevol tipus de 
discriminació per raó de sexe, religió, cultura o orientació sexual i emmarcar-les en 
un àmbit de diversitat i respecte, inclosos els valors ambientals i els animals. 
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8. Proposar a la Junta Local fallera i a les diverses juntes de festes que empren els 
llibrets festers com a instruments per a promoure reflexions i investigacions sobre 
les tradicions i la història de Burjassot. 

9. Creació d’un abonament que facilite l’assistència a preus reduïts o gratuïts de la 
ciutadania de Burjassot a espectacles culturals a la comarca de l’Horta o a València.  

10. Impulsar des de l’administració local accions en favor d’una major integració de les 
bandes de música del municipi en les activitats culturals que es programen, i 
promoure activitats d’intercanvi amb bandes d’altres municipis o administracions, 
sempre a partir dels interessos de les bandes mateixes. 

 

 

5.2. CULTURA I PATRIMONI 

Vinculat estretament a la cultura del poble es troba el seu patrimoni, que és el que 

guarda la història de les persones que hi ha viscut. Per això, una ciutadania que s’estima 

la cultura ha de partir, necessàriament, de la cura i la posada en valor del seu patrimoni 

material i immaterial, urbanístic i natural. 

 

Propostes d’actuació 

1. Editar un catàleg municipal de patrimoni de Burjassot, tant monumental com 
natural, hidràulic (séquies, Molí de la Sal…), etnogràfic, etc., a partir del qual es 
podran dur a terme amb major claredat les polítiques de protecció i promoció, i 
proposar la catalogació de BRL. Elaborar una ordenança per a afavorir plans 
integrals de promoció i recuperació dels edificis de titularitat privada catalogats com 
a BRL. 

2. Rehabilitar l’edifici del Convent que hi ha entre els carrers Mestre Lope i Blasco 
Ibáñez i crear un col·legi major públic. Rehabilitar el Teatre El Progrés i dotar-lo 
d’una programació teatral i musical estable. 

3. Implementar línies de subvenció per a la conservació del patrimoni, que 
complementen les d’altres institucions per a recuperar-lo, conservar-lo i difondre’l, i 
conformar un equip humà estable dedicat a la recerca i la gestió d’ajudes 
econòmiques d’altres administracions. 

4. Promocionar el logotip, el mapa i el vídeo turístic creats en l’anterior legislatura i 
dinamitzar el Punt d’Informació Turística de la Casa de Cultura. 

5. Signar un conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme per a crear l’Oficina de 

Turisme en el passeig de Concepció Arenal. 

6. Elaborar un pla estratègic turístic per al municipi basat en els recursos naturals, 
culturals, patrimonials i econòmics existents, i crear un relat que unifique el recursos 
turístics del poble per a oferir als i les turistes una experiència conjunta. Posar en 
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valor i visibilitzar els edificis protegits del patrimoni local, sobretot els del nucli antic 
i les alqueries.  

7. Insistir en la transferència de la propietat del Pati de les Sitges, que és propietat de 
l’Ajuntament de València, a l’Ajuntament de Burjassot, i posar-lo en el nivell de 
promoció turística que mereix per la seua singularitat.  

8. Crear, a través d’un procés social participatiu, la Festa fundacional de Burjassot, de 
caràcter permanent, que connecte amb els orígens del poble i que pose en valor la 
nostra riquesa patrimonial.  

9. Elaborar una guia turística i una pàgina web específica que arrepleguen els 
continguts turístics de Burjassot, visites guiades, serveis, allotjaments, etc., i integrar 
el municipi en les grans rutes turístiques valencianes, participant en els programes 
turístics d’àmbit comarcal i supramunicipal. 

10. Crear un museu etnològic i literari al voltant de les figures de Vicente Blasco Ibáñez i 

Vicent Andrés Estelles. 

 

 

5.3. PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 

La cultura d’una comunitat d’homes i dones es transmet per mitjà de la llengua que, 

generació rere generació, passa de pares i mares a fills i filles. Es tracta d’un patrimoni 

immaterial que cal preservar, protegir, conèixer, estimar i, sobretot, utilitzar. Les 

llengües són vehicle de comunicació, i en el nostre cas, hem d’aspirar que el valencià 

siga una eina normal i habitual de comunicació al poble. 

 

Propostes d’actuació 

1. Valencianitzar l’administració municipal amb la implantació de programari que 
facilite per part del funcionariat la redacció de documents en valencià, tant interns 
com per a comunicar-se amb qui ho desitge. 

2. Crear el Consell Social de la Llengua, de cara a mamprendre un diàleg social en 
matèria de política lingüística, i entendre les peculiaritats de les diverses parts del 
poble per tal de fomentar l’ús social de la llengua. 

3. Seguir creant campanyes d’acollida i integració lingüística de les persones 
nouvingudes, en la línia de Burjassot para taula, els grups de conversa i d’altres 
propostes innovadores. 
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4. Seguir proporcionant eines perquè la població accedisca a l’aprenentatge de la 
llengua, com ara els cursos de valencià de la Casa de Cultura, els cursos per a 
famílies, els premis Sambori, els clubs de lectura, els tallers d’escriptura creativa, 
etc. 

5. Incrementar les activitats lúdiques en valencià adreçades, sobretot, a la joventut: 
concerts, concursos audiovisuals, reclams en xarxes, etc., i l’emissió de pel·lícules en 
valencià als diferents espais cinematogràfics del poble. 

6. Donar suport (econòmic i estructural) a iniciatives que sorgisquen de la societat civil 
i tinguen com a objectiu la normalització lingüística, en àmbits sectorials o de 
manera més general.  

7. Crear la Festa del Valencià, com a reunió periòdica lúdica de celebració de la 
llengua. 
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6. SOCIETAT I ESPORT 

 

L’esport és l’expressió de la naturalesa lúdica de les societats, i com a tal, s’ha de 
recolzar des de les administracions locals, sobretot pel que fa a les propostes que 
possibiliten activitats no competitives i generadores de salut.  

A més, també cal parar esment a l’altre vessant, el competitiu, perquè és innegable que 
proporciona beneficis que afavoreixen la integració i la relació de les persones, i per 
tant la cohesió social. 

 

Propostes d’actuació 

1. Treballar en col·laboració amb les associacions esportives de Burjassot, sobretot 
amb aquelles que fins ara han sobreviscut sense vinculació amb el consistori. 

2. Desenvolupar programes d’activitats de manteniment físic i de salut específics per 
als diferents grups d’edat i condicions físiques, les persones amb diversitat 
funcional, o en risc d’exclusió social, etc. 

3. Crear recorreguts senyalitzats per tot el poble amb temporalitzacions, 
recomanacions d’exercicis, informacions sobre salut, etc., per a poder fer exercici 
moderat a qualsevol moment del dia. 

4. En coordinació amb la Conselleria de Sanitat i amb els Centres de Salut de Burjassot, 
impulsarem programes de prescripció de l’exercici físic per part dels i les 
professionals sanitaris, dirigits als diversos grups de població, especialment a la gent 
gran (programes d’envelliment actiu) o a persones amb patologies diverses. 

5. Recolzar esdeveniments esportius puntuals per a promocionar els esports 
minoritaris, i per a promocionar la pràctica en sectors menys habituals de la 
societat. 

6. Donar suport, sobretot, a les seccions femenines de les diferents disciplines 
esportives, convidant esportistes d’elit que vinguen a Burjassot a fer xarrades als 
clubs i a les escoles. 

7. Implantar un programa d’educació en valors en la pràctica esportiva destinat a 
participants, pares i mares i altres espectadors en col·laboració amb les 
corresponents federacions esportives. 

8. Establir convenis de col·laboració amb altres municipis de la comarca o amb clubs 
esportius professionals per a garantir l’existència d’un circuit de competicions  

9. Millorar els convenis de col·laboració amb la Universitat per a compartir 
instal·lacions i desenvolupar activitats conjuntes. 

10. Dotar d’aparcament per a bicicletes, sempre que siga possible, a l’interior o a prop 
de les instal·lacions esportives i parcs.  
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7. SEGURETAT CIUTADANA 

 

La concepció en un sentit ampli de la seguretat consisteix a garantir el dret de viure en 
seguretat i en llibertat, en un clima de pau i convivència que ajude a minimitzar els 
conflictes, tot fugint de la coacció. Som conscients que això sols es pot assolir en un 
marc on les necessitats bàsiques estiguen cobertes. Per tant la seguretat és un aspecte 
de la convivència que s’ha de treballar de manera transversal. 

Propostes d’actuació 

1. Crear un Consell Municipal de Prevenció on estiguen representades les diferents 
entitats o col·lectius directament o indirectament implicats, com ara associacions 
veïnals, de pares i mares d’alumnes, consells escolars, serveis municipals d’atenció a 
poblacions amb dificultats d’integració, grups religiosos, etc., per tal de trobar 
fórmules d’actuació, estratègies i polítiques de prevenció de conflictes. 

2. Potenciar la Comissió Local de Protecció Civil, tot adequant i millorant aquest servei. 

3. Actualitzar el Pla d’Emergència, amb l’elaboració de plans concrets per a les escoles 
i altres edificis que presten serveis al públic, de cara a circumstàncies específiques 
com ara aiguats, incendis, etc. 

4. Programar campanyes, sobretot en aspectes com la prevenció de les 
drogodependències, de la delinqüència i també d’altres de sensibilització com ara 
l’educació viària, la bona utilització dels espais i dels serveis públics. 

5. Dotar de policia local a cada barri o unitat de població amb la figura del policia de 
proximitat dins les diferents variants o models que existeixen (policia comunitària, 
guàrdia de barri, etc.), i modernitzar el cos de policia local, promovent-ne 
l’especialització, la formació contínua i el reciclatge. 

6. Elaborar un Pla d’Adequació de la Plantilla de la Policia Municipal amb capacitat de 
previsió del nombre d’efectius necessaris per a cada tram de població previst. 

7. Reformar o confirmar la planificació de vigilància ordinària a les zones especialment 
conflictives. 

8. Crear l’Àrea de Gestió i Control de Trànsit (circulació, mobilitat, aparcament, 
manteniment). 

9. Posar en valor la Junta Local de Seguretat per tal de coordinar els diferents cossos 
policials que operen al terme municipal. 

10. Propiciar la coordinació de la policia municipal amb els serveis socials i sanitaris per 
a atendre les víctimes. 

 


