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El canvi a les teues mans.
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El de Compromís ha de ser un projecte integrador i il·lusionador, un projecte de poble que aposte per
ser un referent cultural i mediambiental i que pose en primer plànol les persones. És també el
projecte de totes les persones que vulguen posar ordre i trellat en el municipi i des de l’Ajuntament,
contribuir a fer poble des del carrer i des de les associacions. Un projecte més ampli que aglutine
molta més gent, que construïm amb tu, que podeu fer amb nosaltres; perquè tens el canvi a les teues
mans.

amb les persones
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Auditoria pública per determinar quin deute correspon a un comportament il·legítim de
l'Ajuntament.
Implantació d'una borsa de treball social.
Treballarem perquè Bellreguard siga un poble lliure de desnonaments.
Millora i impuls dels serveis socials generals.
Posarem en funcionament l'Oficina d'Igualtat, Diversitat i contra la violència masclista.
Ampliació dels recursos dirigits a la tercera edat.
Compromís amb la participació i la transparència. Regidoria de participació ciutadana. Volem
una administració transparent (publicació de les actes dels plenaris, ajudes i subvencions
municipals, pressuposts...).
Implantarem els pressuposts participatius (posarem en marxa un portal de participació i
transparència).
Implantació de l'Assemblea Veïnal. Un fòrum anual on donarem compte al veïnat de la gestió
municipal.
Habilitació d'una nova caserna per a la Policia Local.
Creació del Consell de Seguretat Ciutadana.
Elaboració o adequació de l'Ordenança de policia i bon govern.
Racionalitzarem els usos dels edificis i instal·lacions municipals.
Creació de l'Espai de les associacions.
Impulsarem el Consell de la Joventut.
Programa municipal de formació del voluntariat juvenil.
Creació del Punt Jove a la platja (desenvolupament d'activitats d'oci, esportives, musicals...)
Creació d'una borsa d'habitatge de lloguer social per a joves.
Fomentarem la formació per a l'autoocupació.
Foment del comerç local. Fiscalitat i gestió tributària favorable al desenvolupament del xicotet
comerç.
Redacció del Pla d'Urbanisme Comercial.
Donarem suport al sector de la restauració perquè Bellreguard oferisca un servei i una atenció de
qualitat i prioritze l'oferiment de gastronomia autòctona.
Creació del Consell Esportiu municipal.
Afavorirem l'esport per a totes les persones.
Col·laboració estreta amb les associacions esportives perquè es convertisquen en
dinamitzadores de l'esport local.
Programació d'activitats esportives específiques dirigides a la salut, principalment de la gent
major.

amb el medi ambient
–
–
–
–
–

Gestió municipal de l'aigua potable.
Aposta decidida per un municipi energèticament sostenible (adhesió al Pacte de les alcaldies de
la UE).
Ampliació de la instal·lació de contenidors soterrats al casc urbà i platja.
Potenciació de polítiques orientades a la reducció, reutilització i reciclatge de residus.
Campanyes d'educació i sensibilització ambiental.
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Creació del Punt Verd d'informació.
Incentivarem el Consell Agrari municipal.
Foment de l'agricultura ecològica.
Impulsarem el banc de terres.
Impulsarem un mercat de productes de la terra.
Connexió casc urbà-platja: carril bici, via “verda”.
Creació i promoció de l'ecoruta de les fonts.
Apostarem per la recuperació ambiental del litoral i exigirem una solució definitiva als problemes
de l'arena de la platja.
Millora i embelliment dels accesos a la zona urbana de la platja.
Ampliació i millora de la plaça de la Marina.
Donarem suport al Pla de mobilitat del transport públic comarcal, que permeta millorar la
freqüència de pas dels autobusos i que fomente l'ús de la bicicleta.
Continuarem reivindicant una solució al pas de la N-332 pel centre del casc urbà i la construcció
del tren Gandia-Dénia.
Impulsarem l'acabament de la ronda nord de la N-332 a la platja i un estudi de l'eixida sud a la
N-332.
Enllestirem un projecte de millora urbana per a l'av. d'Alacant i l'av. de la Mar.

amb la cultura
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Creació de l'escut del poble. Volem un poble amb identitat.
Creació del Consell Municipal de Cultura. Potenciarem la cultura per a totes i tots. La cultura és
de tots i ha de ser per a tots.
Creació del Catàleg de béns patrimonials de Bellreguard: cultural, històric, ambiental i
paisatgístic.
Declaració del nucli històric de Bellreguard com a Bé de Rellevància local.
Ajudes a la rehabilitació de façanes.
Declaració dels “Pedacets”, els “Cabos o Caps de ferro”, el “Ball de la forca” i el “Ball de la
pandereta” com a Bé Immaterial de Rellevància local.
Programació cultural estable i de qualitat (foment del teatre, cinema... en valencià).
Foment de la pilota valenciana (demostracions al casc urbà i la platja).
Promoció de les festes locals (Moros i Cristians, Setmana Santa...).
Creació d'una mostra gastronòmica.
Potenciació i suport a les agrupacions musicals, grups i artistes locals.
Servei de biblioteca a la platja.
Gestió adequada dels arxius històric i administratiu ajustada a la realitat local, en col·laboració
amb el Servei d'Arxius de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
Reubicació de la biblioteca municipal.
Construcció de la Casa de les Músiques.
Oficina de promoció del valencià.
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