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• Proposarem plans d’ocupació
• Reunions amb tots els sectors econòmics de Foios: Associació de comerciants, hostaleria, agricul-

tura, industrials 
• Proposarem programes d’autoocupació per a joves, dones i majors de 45 anys que no tinguen faena
• Proposarem desenvolupar el polígon de la Jutera i el Molí com a viver d’empreses
• Promourem les noves empreses amb noves tecnologies
• Ajudarem el xicotet comerç, li donarem impuls i recolzarem les seues propostes. L’ajuntament ha 

d’estar al costat del comerç de proximitat
• L’ajuntament ha de ser eficaç, per això millorarem i coordinarem el treball dels funcionaris de 

l’ajuntament
• Fraccionarem el pagament dels imposts de manera progressiva
• Es farà una inspecció anual dels guals i de les terrasses 
• Reduirem el deute de l’ajuntament i pagarem progressivament per arribar als 30 dies que diu la llei
• Exigirem un nou finançament de les administracions municipals
• Promourem una revisió del valor cadastral fins a valors actuals
• Promourem reunions anuals amb tots els sectors econòmics de Foios

 Els valors de l’Economia del Bé Comú es fonamenten en allò que Compromís sempre ha defensat: 
la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social, una major democràcia i el foment d’allò lo-
cal. Estos valors universals, s’ han de poder traduir en objectius i accions polítiques mesurables, que ens 
permeten valorar el nivell de qualitat de vida digna  i benestar del nostre poble per tal de fomentar una 
major convivència i millor bon viure.

Per poder desenvolupar polítiques per a les persones i que fomenten un horitzó de vida digna, cal fer 
una revisió, a través d’indicadors concrets i de forma participada, de l’Estat del Municipi i quin és el 
nivell de priorització de les accions polítiques a desenvolupar.   Una millora en les finances municipals 
permetrà  dedicar recursos a la promoció econòmica. 

ECONOMIA i 
PROMOCIÓ ECONÒMICA
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TRANSPARÈNCIA, 
PARTICIPACIÓ I 
CIUTADANA

 La desafecció ciutadana és el resultat de l’actual situació, falta de transparència falta de proximi-
tat entre ciutadans i representants. Els representants municipals han d’estar constantment en contacte 
amb el veïns i tindre una relació dinàmica. És necessari redefinir i crear una estratègia pròpia de poble i 
este procés s’ha de realitzar participativament amb totes les persones i entitats cíviques del municipi. 

Els diferents consells de participació: participació municipal, agrari, escolar, salut i benestar i els fòrums 
de debat estratègics han de ser un model de la participació de la ciutadania a Foios, per això cal poten-
ciar la seua activitat.

• S’atorgaran al Plenari les competències d’Alcaldia i Junta de Govern per evitar l’excessiu persona-
lisme de la llei re Règim Local

• Crearem el portal de les d ades obertes que facilitarà la informació de la gestió econòmica de 
l’ajuntament: personal, contractes, convenis, proveïdors, subvencions, seguiment d’obres, expe-
dients, dades ambientals

• Contestarem les preguntes i suggeriments dels ciutadans
• Convocarem un debat sobre l’estat del poble amb la participació dels ciutadans
• Fomentarem la participació dels ciutadans en el Plenari de l’Ajuntament perquè puguen opinar 

abans de la votació dels grups
• Dinamitzarem els Consells municipals de participació ciutadana: PARTICIPACIÓ, ESCOLAR, AGRA-

RI, SANITAT, ESPORTS I BENESTAR. Cal constituir-los i que participen en l’àmbit del debat i consul-
ta municipal

• Proposarem les consultes ciutadanes per als temes que afecten estratègicament el poble
• Retransmetrem el Ple municipal
• Promourem la participació dels ciutadans en el desenvolupament de les Obres o Projectes de 

l’Ajuntament. Els veïns han d’intervindre durant el procés per evitar el màxim de les molèsties
• Pressupost participatiu no és una simple explicació als veïns dels comptes municipals. Nosaltres 

volem que els veïns tinguen un paper protagonista, i això s’haurà de traduir en la garantia d’un 
àmbit concret i detallat de participació especialment en assumptes de transcendència com les 
inversions, però també d’altres partides: subvencions, els grans contractes municipals, la dotació 
econòmica per a festes

• Proposarem un Reglament d’ús dels espais públics, com són els carrers, i un Reglament de Normes 
Cíviques



BENESTAR SOCIAL  Les persones han de ser tractats en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se 
com a ciutadans de Foios i del País Valencià per a contribuir al progrés i benestar de tots. Promoure  la 
igualtat d’oportunitats ha de ser el motiu de qualsevol política desenvolupada per Compromís. Políti-
ques d’igualtat entre dones i hòmens i entre els ciutadans perquè la integració siga efectiva i totals. La 
defensa i la garantia dels drets fonamentals, la igualtat de tracte, la no discriminació, la lluita contra el 
racisme i la xenofòbia, la solidaritat i la tolerància, la inclusió social, l’adaptació, la reinserció i la rehabi-
litació han d’estar presents a totes les polítiques que desenvolupe el nostre ajuntament.

SERVEIS SOCIALS
• Prioritzarem les famílies afectades per la crisi: beques de menjador, beques de llibres, beques de transport 
• Potenciarem plans d’acollida integrals
• Promourem accions de voluntariat i solidaritat amb els majors
• Promourem i potenciarem programes de prevenció de situacions en risc
EDUCACIÓ
• Potenciarem l’escola pública
• Proposarem un conveni biblioteca amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica
• Proposarem que el xalet de la Jutera siga un Centre d’Estudis 
• Proposarem a la Conselleria d’Educació l’IES Subseu Escola Oficial d’Idiomes
• Coordinarem la relació de l’ajuntament i ciutadans amb les escoles i institut per millorar la formació i edu-

cació dels nostres xiquets i xiquetes
• Promourem accions reivindicatives per a la reforma i adequació de les escoles de primària
• Apostarem decididament per l’escola de 0 a 3 anys
• Cooperarem amb els AMPES i reconeixerem el seu treball
• Ajudarem les escoletes infantils creades  per tal de fomentar el treball de les dones fora de casa, donant un 

suport dintre de les possibilitats de l’ajuntament
• Promourem activitats extraescolars comarcals
• Fomentarem la formació per a totes les edats
SANITAT 
• Potenciarem la prevenció donant informació als ciutadans de les revisions oficials o d’altres entitats
• Confeccionarem ordenances específiques per al control de riscos per a la salut i promoció de normes d’hi-

giene pública: ordenances del soroll, ordenances d’antenes de telefonia, ordenances sobre centrals elèc-
triques dins el casc urbà, ordenances sobre tinença  i circulació d’animals domèstics, ordenances 
sobre instal•lació i manteniment d’aparells d’aire condicionat i calefacció

• Potenciarem plans per a la salut i divulgació d’hàbits saludables
• Promourem plans d’orientació sexual i de salut reproductiva de les dones que incloguen aspectes 

psicosocials
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BENESTAR SOCIAL JUVENTUT
• Promourem el coneixement d’oficis
• Col•laborarem amb l’institut en jornades amb exposicions material , fotografies i experiència 

d’oficis
• Promourem el voluntariat entre els joves majors de 16 anys
• Impulsarem entre els joves fins els 18 anys tallers d’investigació
• Potenciarem la seua actuació en activitats culturals i esportives
• Promourem campanyes de salut i oci

CULTURA
• Promourem la marca FOIOS relacionada amb la música, el teatre i l’art: FOIOS MÚSICA, FOIOS 

TEATRE, FOIOS ART
• Promourem la CASA DE LA CULTURA com un centre cultural integral
• Potenciarem l’art de carrer
• Mantindrem i impulsarem les activitats culturals: cinema, teatre, música, dansa, xarrades, foto-

grafia
• Catalogarem els edificis i aquelles obres que tinguen un valor cultural 
• Revisarem el projecte Escènia
DONA
• Potenciarem polítiques d’igualtat: fomentar la formació de la dona per afavorir la seua reinserció 

laboral
• Promourem tallers sobre igualtat, campanyes en contra del llenguatge sexista
• Proposarem accions educatives en contra de la violència masclista, especialment entre els ado-

lescents
ESPORTS
• Promourem una gestió esportiva municipal que tinga en compte la gestió municipal i les associa-

cions esportives
• Mantindrem i potenciarem l’esport escolar
• Potenciarem la pilota valenciana
• Promocionarem l’activitat física per a totes les edats
FESTES
• Promourem la participació en les festes
• Impulsarem en les festes la música en valencià
• Promourem un debat sobre les festa: potenciarem la modernització dels actes festius
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URBANISME I 
MEDIAMBIENT

 A tots ens agraden ciutats riques en iniciatives econòmiques, socials, culturals i de desenvolu-
pament humà, ciutats agradables, habitables, transitables. Per a aconseguir-ho es requereix sentit del 
bé comú, és a dir, facilitar un conjunt de condicions per a la vida social que permeten el desenvolupa-
ment col•lectiu de la societat i la realització particular de tots els seus membres. L’aportació municipal 
a la sostenibilitat mediambiental requereix del disseny de polítiques de preservació del capital natural 
i també d’instruments tècnics  per al coneixement permanent del nostre comportament mediambien-
tal, de manera que puguem dur a terme una acció bona municipal.

• Impulsarem definitivament la realització del PGOU: promourem el cens de vivendes no ocupades, 
concretarem en els sis primers mesos les bases del PGOU, circumval•lació, modernització dels 
polígons de la Jutera i del Molí

• Redactarem un catàleg botànic
• Planificarem les actuacions per barris, les obres aïllades han de ser puntuals
• Eliminarem les barreres arquitectòniques i serem més rigorosos amb el trànsit: no es pot aparcar 

cotxes on es vulga
• Promourem l’energia sostenible i les cooperatives energètiques
• Estudiarem la viabilitat de la connexió del carril bici des del poliesportiu de Foios a Albalat i al 

barranc del Carraixet
• Promourem el Pacte de les Alcaldies: realitzarem l’auditoria energètica inicial
• Optimitzarem el consum d’energia i aigua municipal
• Fomentarem la mobilitat sostenible
• Promourem reduccions d’imposts per als vehicles que contribuesquen a la reducció d’emissions 

de CO2
• Promourem espais de recollida selectiva de materials
• Exigirem una millora del servei de recollida del fem
• Plantarem un arbre per celebrar el naixement d’un xiquet o d’una xiqueta 
• Confeccionarem un catàleg de les instal•lacions en el terme municipal amb fibra d’amiant i esta-

blirem un pla per a la seua substitució
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URBANISME I 
MEDIAMBIENT

AIGUA
• Concertarem un nou contracte de l’aigua
• Realitzarem una auditoria sobre l’estat de la xarxa, l’eficiència del servici, qualitat de l’aigua i sa-

nejament per a millorar el conveni de l’aigua
• Promourem  una gestió de la demanda de l’aigua: fomentarem l’estalvi de l’aigua i el seu ús res-

ponsable
• Promourem la separació de la taxa de l’EMTRE de la factura de l’aigua
• Promourem una gestió integral de l’aigua i no renunciem a la gestió municipal del servei
• Proposarem l’acord municipal perquè no es puga tallar l’aigua en situacions de dificultats econò-

miques
• Proposarem un esquema de tarifació que penalitze els usos de volums excessius d’aigua
• Potenciarem campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la importància de la conserva-

ció dels recursos hídrics

AGRICULTURA
• Apostem per la defensa de l’Horta perquè és un motor econòmic i crea llocs de treball
• Potenciarem l’agricultura ecològica 
• Potenciarem els productes del camp pel seu valor de proximitat
• Proposarem la gestió d’un banc de terres per evitar l’abandonament de les explotacions: els des-

tinataris han de ser llaurador o joves que vulguen posar en funcionament les explotacions
• Destinarem un percentatge de l’IBI rústic a les polítiques agràries
• Exigirem la millora dels camins rurals
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PROMOCIÓ DEL 
 VALENCIÀ

 Hem de fomentar l’ús del valencià perquè és important i és útil en la inserció en el món laboral, és 
propi i enriquidor d’una societat que té dues llengües oficials. Hem de promoure un canvi d’actitud i una 
normalitat del seu ús en qualsevol àmbit de la societat i l’administració pública ha de ser un exemple 
per als ciutadans.

• Posarem en funcionament el Reglament municipal d’ús del valencià
• Potenciarem els cursos de la JQCV 
• Fomentarem el voluntariat lingüístic
• Impulsarem les campanyes de cinema en valencià amb Escola Valenciana
• Potenciarem la presència dels nostres centres en la Trobada i la participació en el concurs  

SAMBORI
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