
PROGRAMA Electoral Compromís per Xilxes 2015 - 2019

PRESENTACIÓ

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

HISENDA - FISCALITAT

SANITAT I SERVEIS SOCIALS

OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

AGRICULTURA

EDUCACIÓ

CULTURA I ESPORT

JOVENTUT

MEDI AMBIENT I ENERGIA

MOBILITAT

URBANISME

ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT

FESTES

IGUALTAT

Pàgina Pàgina 11 de  de 1515    

Il·lusió per Xilxes,Il·lusió per Xilxes,
un compromís amb tuun compromís amb tu



PRESENTACIÓ
El  programa  electoral  elaborat  des  de  Compromís  per  Xilxes,  és  un  programa  obert,
dinàmic i que pretén assentar les bases d'una forma de fer política en la que els veïns i
veïnes recuperen l'espai de participació i decisió que els correspon.

Es tracta d'un programa de govern realista al mateix temps que transformador, en el que
les persones, les seues problemàtiques i com fer-lis front, són l'eix principal de totes les
propostes que composen aquest programa.

La societat, oberta i canviant, necessita d'un programa de govern disposat a ser ampliat i
millorat en funció dels avanços que es facen mentre s'està aplicant; i en aquest sentit, el
programa de Compromís per Xilxes, està dotat de mecanismes per a augmentar el seu
desig de servei públic, incorporant noves mesures i propostes compatibles amb la seva
vocació de millorar la vida dels xilxers i xilxeres.

Amb els peus a terra, tenint clares quines són les competències municipals i quina és la
situació actual del poble, un poble molt endeutat, però ens comprometem a dur més enllà
el programa electoral amb el que ens presentem i reivindicar noves inversions i augment
de la col·laboració de la resta d'administracions, que siguen beneficioses per a Xilxes.

Introduir  totes  les  mesures legals  per  bonificar  i  declarar  exempts els  col∙lectius  més
desafavorits en fiscalitat i gestió tributària, adaptar taxes de serveis a la situació actual
que es viu a Xilxes.

Principal objectiu de Compromís en la seua acció de govern: RESCATAR PERSONES.

#NoDevemNoPaguem,  auditant  i  rebutjant  aquelles  factures  considerades  com a  ús  i
deute il·legítim dintre de l'ajuntament. Primer, auditoria.

El deute actual del municipi no ens pot allunyar d'aquest objectiu prioritari.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Encarregarem una auditoria dels comptes de l'ajuntament, no pagarem aquella part del
deute que es considere il·legítim i exigirem els deutes que altres administracions tinguen
amb Xilxes.

Governar amb transparència i amb participació.  Els veïns i veïnes tenen dret a decidir
quines són les prioritats. 

Els pressupostos participatius són la base de decisió veïnal, pressupostos participatius en
la part del pressupost que legalment es puga. 

Habilitació de mecanismes de participació i comunicació per a ser valorades les propostes
que es puguen dur a terme i que afecten a partides pressupostàries sempre que no siga
incompatible amb el programa electoral o siguen partides pressupostàries que ja estiguen
compromeses.
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Millora de l'accessibilitat a través de la xarxa a l'administració  electrònica.  Habilitar una
bústia de suggeriments i el poder enregistrar instàncies via web.

Obrir el Consell de Participació Ciutadana a tota la població, estiga o no en associacions, i
donar-li més competències i activitat.

Reglamentar que després de cada plenari  ordinari,  hi  haja sempre un punt en el  qual
qualsevol veí o veïna puga exposar, preguntar o proposar qualsevol assumpte relacionat
amb el municipi. 

Penjar  al web de l'ajuntament el vídeo de la gravació íntegra dels plenaris.

Celebració  de  consultes  a  la  ciutadania  en  aquells  assumptes  polèmics  o  que  creen
confrontació al municipi.

Creació d'assemblees obertes on els càrrecs públics donen compte periòdicament de la
situació de l’ajuntament per dins i repleguen les inquietuds de tot el veïnat.

Agilitzar i simplificar la tramitació municipal.

Dades i  informacions municipals accessibles, publicació en la pàgina web municipal de
forma completa i sempre actualitzada sobre:

* La gestió municipal.

*  Informació clara i  comprensible  sobre l’estructura organitzativa  de  l’Ajuntament,
tant  a nivell polític com administratiu (Corporació, plantilla municipal, organització per
departaments, estadístiques sobre personal…). 

* Retribucions i patrimoni de l'alcalde/ssa i regidors i regidores.

* Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com llogats),
vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant.

HISENDA I FISCALITAT
La fiscalitat actual de Xilxes és de les més altes de la província de Castelló, però degut a
l'elevat deute que te contret l'ajuntament, des de Compromís no podem garantir que es
puga baixar l'esmentada fiscalitat, tot i que ens comprometem a fer-la més justa i vetllar
per la seva reducció.

Fer una fiscalitat municipal basada en la justícia social, fent que realment paguen més
aquells que més tenen. Per això proposem una revisió general de l’estructura de taxes i
impostos, buscant una progressivitat efectiva.

Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels pressupostos
des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb
bancs  com amb  proveïdors,  creditors,  administracions  a  més  de  l’estat  dels  comptes
municipals.
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Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del pressupost.

Publicació  en  la  pàgina  web  municipal  de  totes  les  desviacions  entre  l’aprovat  en  el
pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta desviació.

Limitarem el sou de l'equip de govern adaptant-lo al SMI (Salari Mínim Interprofesional),
màxim 3 per a l'alcalde i 2 per als regidors en funció de les hores de dedicació, sense més
dietes ni comissions. 

Revisarem els impostos i els farem graduals en funció del poder adquisitiu.

Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, IBI, etc) no recauran
sobre les persones desnonades.

Remunicipalització de serveis dels considerats drets universals que puguen ser donats pel
municipi com és el cas de l'aigua i la gestió de la mateixa. 

Impost de Bens Immobles (IBI) 

Gradual en funció de la renda i el patrimoni aplicant les bonificacions que ens permeta la
llei per afavorir un sistema tributari més just.

Reducció de l'IBI per a les rendes més desfavorides i persones en risc d'exclusió social.

Reducció per a famílies nombroses partint de cert valor cadastral, no es poden aplicar
aquest tipus de bonificacions a totes les famílies del municipi.

Elevació de l’IBI urbà dels habitatges tancades i  deshabitades, propietat de bancs i  de
processos d’execució  hipotecària,  o  desenvolupament de major  fiscalitat  a  través  dels
règims sancionadors.

Impost  de  Vehicles proporcional  al  tipus  de  vehicle.  No  podem  aplicar  a  totes  les
categories per igual, les classes de vehicles en més potencia pagaran més i reduirem les
de menys cavalls fiscals.

Adaptació dels impostos municipals per a emprenedors i obertura de nous comerços. 

Fiscalitat i Gestió tributària favorable al desenvolupament del comerç de proximitat.

Facilitar els convenis amb entitats bancàries ètiques i de Responsabilitat Social Corporativa
(RSC), per garantir poder afavorir a les persones i no als bancs.

SANITAT I SERVEIS SOCIALS
Participació i foment de comissions sociosanitàries entre professionals sanitaris i socials
per millorar l’atenció de les persones dependents.

Programa d’atenció i respir a les persones cuidadores.

Exigir una major organització i coordinació dels serveis mèdics junt a la Conselleria de
Sanitat; dotant d’un servei d’atenció mèdica ajustat a les necessitats de tot el municipi.
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Dotar al  nucli  urbà de la platja dels  serveis mèdics necessaris  per a poder cobrir  les
necessitats.

Garantir un servei de pediatria acord a les necessitats de la població.

Plans d’educació per a la salut i divulgació d’hàbits  saludables.

Serveis socials

Reforçarem els serveis d'assistència social #RescatemPersones, durem a terme un pla de
xoc contra la pobresa de totes les persones amb risc d'exclusió social. Reivindicarem una
atenció permanent a les persones majors.

Ampliació dels recursos ja existents dirigits a la tercera edat per a aconseguir una major
cobertura: servei de suport a domicili, teleassistència. Millora de la qualitat dels serveis.

Serveis d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat social.

Desenvolupament de programes d'atenció i intervenció amb col·lectius d'immigrants.

Elaboració de programes municipals d'habitatge (habitatges socials, promoció de lloguer
d'habitatges, ajudes de lloguer).

En  l'atenció  als  discapacitats,  fomentar  la  col·laboració  amb  les  empreses  d’inserció
sociolaboral.

Gestió de les diferents ajudes  econòmiques  d’emergència  social,  gestió  de  la  renda
garantida  de ciutadania o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques que
vinguen des d'altres administracions.

Programes  de  prevenció,  intervenció  i  inserció  per  a  persones,  famílies,  grups  i
col·lectius en risc d’exclusió.

Atenció primària a les persones víctimes de violència de gènere.

Lluitarem en contra del desnonaments i per l'eliminació de l'impost de plusvàlua en cas de
dacions en pagament.

Desenvolupar iniciatives com les del Bancs d’Aliments, els programes de Menjar a casa i
els  menjadors  escolars  garantits  per  assegurar  que  cap  persona  passe  fam al  nostre
municipi.

Garantir el pagament de les despeses d’energia per a les seues necessitats bàsiques com
l’aigua calenta, la calefacció o el poder cuinar aliments, i l'energia per a les famílies amb
greu problemes  per a poder fer front a una qualitat de vida mínima.

Concedir  un  ajornament  del  pagament  dels  rebuts  pendents  a  les  famílies  amb  risc
d'exclusió social.

Declaració dels municipis valencians com a zona lliure de desnonaments i recolzament de
la dació en pagament.

L’Ajuntament  ha  d’esdevindre  mediador  en  els  casos  d’execucions  hipotecàries  amb
possibilitat de desnonament.
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Immigració.

Elaboració d’un pla d’acollida municipal, dissenyat com un circuit. Un pla àgil i amb el qual
s’eviten gestions innecessàries quan arriba una persona nouvinguda.

Pel que fa a l’escolarització, foment  de l'adaptació escolar, on accedixen l’alumnat amb
necessitat d’adaptació.

Creació de campanyes per tal de fomentar la participació de persones nouvingudes en el
teixit social de Xilxes com a peça fonamental cara a la producció  de canvis d’actituds.

OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME
Plans  d’ocupació  basats  en  dues  vessants,  la  formació  per  a  l’ocupació  i  aquelles
necessitats  municipals  que  requereixen  ma  d’obra  més  enllà  de  les  possibilitats
municipals, obres de manteniment, treballs forestals i ambientals etc. 

Facilitar l'accés dels emprenedors a instal·lacions per que puguen desenvolupar la seua
activitat,  com és el  cas  d'oficines  d’ús  compartit.  Treballar  per  millorar  la  qualitat  del
comerç local i afavorir el consum conscient i responsable amb iniciatives que afavoreixen
la sostenibilitat i la solidaritat en el teixit comercial del municipi. 

Col·laboració i participació en Agències Comarcals d’Ocupació.

Increment dels programes destinats a la Formació per a l’Autoocupació,

Reduccions  fiscals  i  econòmiques  per  a  aquelles  empreses  ordinàries  que  contracten
serveis o consumisquen productes elaborats pels diferents programes d'Ocupació i Inserció
en els que l'ajuntament puga participar a creació pròpia o en col·laboració amb altres
organismes o entitats.

Facilitar la reconversió dels comerços o empreses que s’han vist afectats per la crisis en
funció de criteris i objectius. Fomentar i assessorar la creació d'empreses i micro-empreses
formades per veïns i veïnes de Xilxes per a poder fer front a aquestes possibles necessitats
de contractació.

Prioritzarem la contractació d’empreses de Xilxes a l’Ajuntament.

L’organització i participació en fires comarcals de productes agraris.

Promoció del cooperativisme com a eina de desenvolupament econòmic en el municipi.

Creació  d'una borsa de  persones del  poble  per  a dur a  terme els  contractes  menors;
respectant la publicitat, transparència i lliure concurrència reconeguda a les lleis.

Plans  d'ocupació  amb  formació  i  orientació  específica  per  als  participants  per  a  que
augmenten la seua preparació i les possibilitats de trobar feina.
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Turisme

Potenciarem un Pla Integral de Turisme Sostenible, que englobe els valors mediambientals
recuperats de la marjal junt a la resta d'elements patrimonials, ambientals i culturals del
municipi;  aixi  com  l'oferta  en  habitatge  de  lloguer  orientat  a  la  diversificació  i
desestacionalització del turisme.

Fomentarem usos de la mar respectuosos amb el medi i compatibles amb els actuals.

Creació  d’una guia  turística  on s’expliqui  on menjar,  dormir  etc.  (llocs  a  visitar,  rutes
verdes, coneixement del terme, ...)

Promoció  de  rutes  guiades  al  terme,  la  seua  història  i  patrimoni,  tant  a  peu  com en
bicicleta. 

Dinamització i establiment rutes de comerç tradicional, com són les rutes de la tapa, les
fires comercials  etc,  que aprofiten per estimular  el  consum local  apropant-lo a l'oferta
turística.

AGRICULTURA
Treballarem en la recuperació de l'horta, la formació de nous llauradors i en garantir uns
preus dignes per als seus productes, fomentant l'agricultura ecològica i donant valor afegit
als productes locals.

Dinamitzar i fer més social el Banc de Terres, dotant-lo de mesures formatives per tal de
convertir-lo en una eina per a donar eixida laboral a veïns i veïnes,  que puguen veure en
l'agricultura  una  eixida  econòmica.  Foment  de  l'autoconsum,  recuperació  de  l'horta  i
posada en valor de les persones i del territori. Totes les línies de treball orientades a la
sostenibilitat ambiental i econòmica amb una aposta ferma per l'agricultura ecològica i
com a element diferenciador de l'agricultura local amb l'ús racional dels recursos.

Manteniment i millora dels camins rurals per la importància del sector agrícola.

Promoció i recuperació de les varietats agrícoles locals. Foment de la participació a fires
d'agroecologia del País Valencià.

Dinamització del Consell agrari de Xilxes i la formació i assessorament per als agricultors
en  matèria  de  prevenció  de  plagues,  ús  de  maquinària  agrícola  etc...,  amb  criteris
fonamentalment sostenibles i ecològics.

Treballar amb el sector agrícola local per dotar al “meló de Xilxes” d’una denominació
d’origen, IGP o marca de qualitat que ajude a distingir-lo, donant-li el valor d’un producte
reconegut en totes les comarques del voltant per la seua especificitat.

Potenciació de les  llavors autòctones, regular en certa mesura les aptes i òptimes.

Lluitar perquè a l'agricultura isca guanyant el productor, el venedor, i el consumidor. 
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Incentiu de l’activitat comercial de proximitat, sobre tot el comerç en origen o Km 0, de tal
forma que els productors de la zona puguen establir canals amb els clients a través del
comerç de proximitat, o establit xarxes amb el sector de la restauració i oci.

Incentivar,  des  de  l’àmbit  municipal,  la  modernització  de  les  explotacions  agràries  i
desenvolupament rural, prioritzant els professionals de l’agricultura, amb inversions en les
explotacions  agràries  i  amb  el  recolzament  a  la  incorporació  d’agricultors  joves  i
l’equiparació de la dona llauradora. Acompanyat d’una formació contínua i professional per
a tot el sector.

Planificació i correcta gestió de l’aigua i dels regadius, conjuntament amb els sindicats de
regs i les associacions de pous, com a ens consultiu i assessor en matèria hidràulica i de
planificació.

EDUCACIÓ
Apostarem per una educació de qualitat i lluitarem contra el fracàs escolar. Afavorirem
l'educació i l'aprenentatge per a totes les persones. El coneixement i l'ús de les noves
tecnologies són clau en una escola de futur.

Garantirem l’accés a la cultura i la formació. Promoció de la música en valencià.

Creació d'ajudes al transport per a qualsevol formació reglada, amb la intenció de garantir
la universalitat de l'educació.

Afavorir  la  constitució  d’associacions  locals  i/o  comarcals  d’estudiants que servisquen
d’interlocutores a l’hora de planificar polítiques en aquest àmbit. 

Potenciació de l'escola pública i de qualitat.

Creació de xarxes d'activitats extraescolars: locals, comarcals, mancomunades... 

Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares, mares, ensenyants,
alumnat. 

Funcionament real i pràctic dels òrgans col·legiats, com ara el Consell Escolar Municipal.

Foment de l'ús i l'aprenentatge de les noves tecnologies: aules d'informàtica, connexions
en xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a Internet...

Establir convenis de col·laboració amb altres ens que conduïsquen a la millora de l'oferta
educativa: universitat, associacions de pares i mares i altres institucions.

Afavorir l'obertura d'horari més ampli de la biblioteca municipal en èpoques d'exàmens a
l'ESO, batxiller, cicles formatius i universitat. 

Primària

Participació activa al Consell Escolar del CEIP Lluís Vives.

Comunicació directa, fluida i permanent amb la Direcció del Centre i AMPA.
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Creació de plans contra el fracàs escolar junt a la Comunitat Educativa.

Foment de la participació dels pares, mares i tutors legals en el Procés Escolar.

Creació de tallers i activitats extraescolars.

ESO

Comunicació directa i constant (una vegada per avaluació més totes aquelles que puguen
ser  necessàries)  amb  els  centres  adscrits  o  receptors  d'alumnes  d'ESO  dels  veïns  de
Xilxes.

Avaluació dels casos amb risc de fracàs escolar aplicant un pla d'acció el més concret
possible per a cada alumne i alumna.

Seguiment amb els pares i mares així com amb els diferents òrgans escolars.

Foment d'activitats extraescolars orientades a la millora del rendiment acadèmic.

Participació i mediació en la resolució de conflictes.

Atenció a les famílies amb manca de recursos.

L'escola de 0 a 3

Lluitarem  per  una  guarderia  infantil  veritablement  pública. Tenint  clar  que
l'objectiu és la gratuïtat tal i com passa a l'educació obligatòria, però degut als deutes del
municipi, aquest ha de ser un objectiu a mig termini, entenent que mentre no es conega la
situació real dels comptes de l'ajuntament i es faci una redistribució dels pressupostos, així
com els convenis adients amb altres administracions, no serà possible la universalitat del
servei.

Educació d’Adults (EPA)

Incloure programes de preparació per a l'accés a cicles formatius, títol de valencià de la
JQCV i graduat en ESO, indistintament de l'edat.

CULTURA I ESPORT
La cultura i la promoció del valencià tant per a festes (actes festius que posen en valor la
llengua i cultura valenciana com cinema, teatre, contacontes, promoció a les escoles, ...)
com l'ús en l'administració com a l'hora de transcriure les actes dels plens, que es faci en
la llengua que parlen els regidors i les regidores i millor en les dues llengües oficials.

Posada en valor el patrimoni cultural municipal.

Polítiques  d'acollida  i  integració  lingüística  als  nouvinguts,  amb  plans  d'integració
lingüística per a adults estrangers, afavorint l’aprenentatge del valencià, tot garantint no
només el respecte sinó la potenciació de les seues peculiaritats.

Promocionar i  fomentar programes i  excursions que  tinguen com a element central el
coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del patrimoni valencià.
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Fomentar el valencià com a llenguatge de l’Administració. 

ESPORT

L’accessibilitat per a discapacitats: Avaluació de les necessitats en matèria d'esports (que
mitjançant una sol·licitud l'ajuntament facilite la participació esportiva en mesura de les
possibilitats).

Millora de la participació i la interacció entre els clubs esportius del poble i augmentar les
relacions amb altres municipis.

Donar  suport  decidit  a  l’esport  tradicional  i  als  esports  minoritaris,  convocant  com-
peticions comarcals o intercomarcals, i introduint-los com a activitats extracurriculars a les
escoles o formant part del currículum d’Educació  Física.

Establir  una  estreta  col·laboració  amb  les  associacions  esportives  locals  perquè  es
convertisquen en l’element dinamitzador de l’esport local.

Afavorir l’esport per a tots, posant a l’abast de la població totes  les  instal·lacions i serveis
auxiliars necessaris.

Programar activitats específiques dirigides a la salut, principalment de la gent gran.

Recolzar esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar els esports que són
menys coneguts, com el nostre esport nacional, la pilota valenciana.

JOVENTUT
Apostar  per  consells  de  la  Joventut  supramunicipals  i  pels  consells  de  la  joventut
comarcals.

Promoure programes de formació sobre les drogues i d’educació sexual.

Creació de plans d’orientació afectiu-sexual per a joves per previndre l’assetjament i el
maltracte de forma precoç.

Programació  continuada de  campanyes  de  prevenció,  sobretot  en  aspectes   com  les
drogodependències i altres addiccions;

Sensibilització per a la bona utilització dels espais i dels servicis públics i d’educació viària.

MEDI AMBIENT I ENERGIA
Els diferents contractes que es facin des de l'administració hauran de complir amb criteris
ambientals  i  RSC  (Responsabilitat  Social  Corporativa)  així  com millores  en  l’eficiència
econòmica o ambiental dels mateixos. 

Creació d'una xarxa de senders locals que recorregueren tot el terme municipal així com
una sèrie de senders que serveixin per a posar en valor els diferents elements naturals
municipals i supramunicipals com és el cas de la marjal.
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Protecció ambiental combinada amb l’ús sostenible dels nostres espais naturals recuperar
vies verdes i sendes per fomentar el turisme rural. 

Informació  i  control  sobre  la  situació  mediambiental  del  municipi,  amb  dades
convenientment actualitzades.

Informació sobre consums, per tal que la ciutadania puga constatar l’eficiència i l’estalvi
en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc.

Recuperació i protecció de les nostres zones humides.

Control mediambiental de les activitats instal·lades al municipi.

Utilització de  criteris  mediambientals  a  tindre  en  compte  per  l’ajuntament  a l'hora de
la realització d’obres municipals, com l’ús d’energies alternatives o materials emprats.

Realització de campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides a tots els sectors
socials (escolars, adults, industrials, tècnics municipals...).

Fomentar l’estalvi d’aigua  en la societat, iniciant accions com  estudiar la reutilització de
l’aigua sanejada o impulsar el reg per degoteig.

Millorar el control de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites

Creació  d’un  Punt  Verd  d’Informació,  que  oferirà  informació  sobre  estalvi  energètic,
energies  renovables,  estalvi  d’aigua,  gestió  de  residus,  ecoparc… i  facilitarà  l’accés  a
subvencions  de  caràcter  mediambiental  (municipals  i  autonòmiques)  i  en  tot  allò
relacionat amb un comportament ciutadà responsable.

Tractament de les platges i la mar com un espai natural.

Residus.

Posada en marxa d'un pla de recollida selectiva.

Aconseguir un major rendiment i eficiència de la taxa de residus.

Creació de plans de gestió de residus agrícoles i domèstics amb la intenció de potenciar la
recollida  selectiva  i  la  posada  en  valor  de  les  faccions  dels  residus  que  puguen  ser
reutilitzades o reciclades.

Exigència  al  Consorci  de  Residus  de  l'aplicació  d'instruments  econòmics  disuasoris:
impostos per vessament i modulació de les taxes en funció de les quantitats generades, el
tipus de residu i l'eficàcia de la separació. Així mateix diferenciar les taxes de recollida i
tractament d'altres taxes municipals.

Instarem al  Consorci  de Residus per a la inclusió d'agents socials  com a membres del
mateix.

Durem a  terme  accions  encaminades  a  fomentar  la  reducció,  reciclatge  i  reutilització
d'envasos.

Aprofitament de la massa vegetal excedent de l'agricultura per a crear biomassa.
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Energia.

L’eficiència energètica  en l'àmbit  dels  edificis  públics  i  de l'administració.  aplicació  de
mesures d’estalvi i eficiència energètica, en tots els edificis públics.

Foment de l'eficiència energètica i l'ús de les energies netes mitjançant la formació, els
canvis de contractació d'energia elèctrica per als habitatges, ...

Ús sostenible de l’energia a nivell local i i mesures d’assessorament d’estalvi energètic per
a les famílies.

Substitució de tots  els  contractes de subministrament elèctric  per a que siguen 100%
d'origen renovable i de cooperatives o empreses amb criteris RSC (Responsabilitat Social
Corporativa). 

Foment de totes aquestes mesures per a coneixement i  ús de la ciutadania. Xerrades,
díptics i facilitació de la informació per a dur a terme els tràmits.

Potenciar la implantació d’energies renovables.

assessorament  als  veïns  per  a  reduir  la  seua  despesa  elèctrica,  a  adequar  els  seus
consums  d’una  manera  responsable,  a  equiparar  el  consum  real  amb  la  facturació
mensual, i a buscar les tarifes més acords amb l'ús i consum.

MOBILITAT
Fomentar el transport públic, i els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Adequació de la carretera de la Mar per a incorporar un passeig per a vianants i bicicletes.
Buscant el finançament de la Diputació de Castelló i altres administracions; apropant els
dos nuclis urbans; facilitant uns desplaçaments més segurs, i també augmentant l’oferta
turística del municipi, ja que a més dels serveis i les platges amb les que conta la mar, es
contribuiria a apropar els comerços locals, així com a posar en valor la resta d’elements
amb els que puga contar Xilxes per a oferir als visitants.

Impulsarem un transport públic que ens uneixi amb la Vall d'Uixó.

URBANISME
Posada en valor dels elements patrimonials, protegir-los i recuperar-los.

Plans  d’accessibilitat  urbana  i  eliminació  de  barreres  arquitectòniques  en  totes  les
instal·lacions, edificis públics i voreres accessibles a tot el municipi.  Les  existents son
deficients. 

Transparència en les contractacions d’obres i serveis:

- Es faran públics tots els contractes i convenis existents.

- Es farà públic el llistat d’empreses proveïdores i adjudicatàries.
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-  Es  publicaran  totes  les  subvencions  i  ajudes  econòmiques  concedides  per
l’ajuntament.

- Es  faran  públics  tots  els  convenis  urbanístics  i  la  informació  sobre  les  obres
de  major importància.

- Seguiment i control de l'execució de les obres.

Obres municipals amb participació

El desenvolupament de les Obres o Projectes de l’Ajuntament és també una oportunitat
per obrir la participació ciutadana i del veïnat, a més de suposar una eina de prevenció i
disminució   de   les  molèsties  que  aquestes  intervencions  poden  causar,  ja  que  si  la
ciutadania intervé durant el procés i n’és conscient de les fases de desenvolupament de
l’obra  i  el  projecte  es  sent  part  del  mateix,  disminuint  el  rebuig  i  propiciant  la  seua
motivació i difusió de la mateixa.

Incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els edificis.

Reestructuració  del  pla  urbanístic  a  la  realitat  present  del  municipi.  No  volem  PAIS
fantasmes,

Millora, adequació i manteniment dels parcs i jardins.

Vigilància i eliminació de punts negres a tot el terme (escombraries, enderrocs, etc).

Ficarem en valor la marjal amb connexió amb els pobles veïns.

Creació d’un catàleg dels bens patrimonials del  municipi:  cultural,  històric,  ambiental  i
paisatgístic.

ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Els moviments associatius, han de ser un element de cohesió municipal i l'ajuntament ha
de  treballar  en  la  dinamització  i  el  foment  de  la  participació  d'aquestos  moviments
associatius, fomentant l'aparició de noves associacions que puguen cobrir altres àmbits
encara poc treballats.

Posar les associacions en valor i ficar-les al servei de les persones per a les que treballen
de manera totalment altruista.

Creació d'una fira d'associacions.

Ajudar en aspectes legals  i  donar la  formació necessària per  a que puguen accedir  a
subvencions locals i autonòmiques, que els permeten dur a terme la seua labor social.

Un bon funcionament del teixit associatiu local ha de fer que el seu treball siga visible. 

Programar part de les activitats dels moviments associatius tant en les setmanes de festes
com durant la resta de l'any, augmentant així l'oferta d'activitats amb els que comptem
els veïns i veïnes.
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Dinamització dels espais i  locals públics on dur a terme posant-los a disposició de les
associacions i de la població en general.

Consell d'Associacions amb representació efectiva del moviment associatiu municipal.

FESTES
Mantindrem les festes actuals i potenciarem les tradicions del nostre municipi; al mateix
temps augmentarem l'oferta d'activitats amb les aportacions de les diferents associacions
i noves propostes.

Foment de la participació a les festes locals d'activitats culturals,  lúdiques i  esportives
generades al propi municipi.

Potenciarem a Xilxes la celebració del 9 d’octubre com a festa del País Valencià.

Potenciació de fires, en temporada d’estiu i d’hivern, per promocionar el municipi. (actes
esportius i festes i tradicions).

IGUALTAT
Ens declararem,  municipi  contra la  Violència Masclista  i  per  la  Convivència  Igualitària.
S’han de posar en marxa polítiques més efectives per a la prevenció de la violència i la
igualtat d’oportunitats.

Accés de les dones al mercat laboral

Fomentar i prioritzar l’accés de les dones al mercat laboral en igualtat de condicions que
els  hòmens,  impulsar  plans  de  formació   i   reciclatge,   l’autoocupació   i   l’accés   a
subvencions,  a més de propiciar-ne la conciliació amb la vida familiar mitjançant el foment
de  la  co-responsabilitat  entre  hòmens  i  dones  mitjançant  la  formació  i  l'impuls  de
campanyes.

Projectar la perspectiva de gènere en totes les propostes de l’ajuntament.

Elaborar  i  supervisar  un  pla  municipal  de  formació  del  funcionariat,  treballadors  i
treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les
polítiques  de  gènere,  atendre  a  la  ciutadania,  utilitzar  un  llenguatge  administratiu  no
sexista.

Pla integral municipal contra la violència masclista

Desenvolupar  estratègies  de  prevenció  contra  la  violència  de  gènere  des  dels  àmbits
educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari,
d’assistència social, dins les competències municipals i tenir‐ho com a criteri transversal
en qualsevol activitat municipal.
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Violència de gènere en l'adolescència

Dissenyar un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere
en l’adolescència, duent endavant conferències, jornades o elaborar materials per formar
tant l’alumnat com el professorat. Col·laboració amb els centres d'ESO, de Batxiller i de
Cicles Formatius adscrits al municipi.

Eradicació de l'homofòbia i transfòbia

Normalitzar  formularis  administratius  i  documents  legals  per  tal  que  reconeguen  la
pluralitat de les formes de convivència familiar. Incloure la perspectiva LGTB en la formació
dels equips tècnics bàsics i d’atenció especialitzada.

Empreses col·laboradores

Tindrem en compte als barems l’aplicació de la Llei d’Igualtat a les empreses que treballen
amb l’Ajuntament.
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