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Compromís és l'aposta que fem des del valencianisme progressista, l'esquerra
moderna i l'ecologisme polític per oferir una alternativa electoral útil, digna i
il·lusionant a les ciutadanes i ciutadans de Bétera.

Ens presentem com l'alternativa vàlida que el nostre Ajuntament necessita.
Ens presentem sense dependències de ningú, i amb les mans netes, perquè no
tenim imputats, ni vergonyes que amagar. Entenem la política com un servei a
la ciutadania i volem que siguen els beterans i beteranes els qui participen en
la confecció de les línies de treball i col·laboren activament amb propostes i
decisions que els afecten. Volem millorar les vides dels ciutadans i ciutadanes
de Bétera.

Per arribar a una veritable acció de govern, on la participació ciutadana siga
una peça fonamental, la ciutadania ha d'estar plenament informada i conèixer
en  tot  moment  la  realitat  de  l'Ajuntament,  els  seus  recursos,  deutes,
limitacions  (legals,  materials,...),  compromisos  (contractuals,  econòmics,...),
perquè tenim molt clar que si arribem a governar, l'Ajuntament no és nostre, és
de la ciutadania.

Arribarem a una transparència total, a un Ajuntament amb parets de cristall.
Necessitem  que  la  gent  confie  en  nosaltres,  perquè  és  l'única  manera  de
fer-los partíceps d'unes polítiques fetes i pensades des d'ells i per a d'ells. Per
tant,  els  eixos  clau  en  la  nostra  gestió  seran  la  TRANSPARÈNCIA,
L'HONRADESA, LA CONFIANÇA I LA PARTICIPACIÓ en majúscules.

Des  de  Compromís  per  Bétera  volem  fer  una  aposta  seriosa  per  la
RIGOROSITAT en les nostres PROPOSTES i la RACIONALITZACIÓ I MILLORA en
la  gestió  pública.  Fins  ara  els  diferents  governs  que  han  passat  per
l'Ajuntament no han estat capaços de tenir un projecte per a Bétera. I encara
pitjor, la seua pèssima gestió  al  salto de mata, les despeses milionàries en
edificis inútils i les polítiques d'amiguisme en la contractació de serveis i de
personal, han estat i estaran una rèmora per molts anys que ens deixen un
paisatge desolador. 

A Bétera tenim un deute altíssim, gran quantitat d'edificis infrautilitzats i cars
de mantenir, uns serveis deficitaris i unes infraestructures inexistents, velles o
desfasades. Però el principal problema és que tampoc hi ha un projecte, som
un poble on mai ens hem plantejat quin futur volem, quin ha de ser el nostre
model de ciutat. Tal vegada aquesta crisi  que patim és un bon moment per



seure a repensar-ho i acordar entre tothom allò que necessitem i que volem,
així com què hem de fer per aconseguir-ho.  

Partim, per tant, d'una situació complicada amb escassos recursos i moltes
carències.  Les  nostres  propostes  i  aquelles  que  hem  d'esperar  dels
ciutadans/es, han de ser realistes amb aquestes mancances. 

En una legislatura no podrem revertir tot allò que s'ha fet malament durant
tants anys, però sí podem començar a fer un canvi important en la manera de
fer  política  i  en  la  cerca  de  recursos  -públics/privats-  que  seran  tant
necessaris. 

Una part del nostre programa electoral i de la nostra gestió de govern durant
els propers anys, serà, per tant, la racionalització dels serveis públics. Com
poder aconseguir  amb els mateixos o menys recursos dels  que actualment
recapta  l'Ajuntament,  tots  aquells  diners  que  són  necessaris.  Què  hem  de
canviar?  Què  podem  millorar?  De  què  podem  prescindir?  On  podem  trobar
noves formes de finançament? 

En aquest sentit hem demanat en moltes ocasions una rebaixa important de
l’IBI  argumentada  en  les  diferents  al·legacions  als  pressupostos  amb  una
disminució  en la despesa de l'actual  equip de govern i  les seues polítiques
absurdes de malbaratament dels recursos públics. En la majoria d'ocasions
les nostres propostes no han estat ni escoltades, encara que sí aconseguirem
l'any 2010 una sensible  rebaixa de l'IBI, un poc de fre en les  polítiques de
despesa que estaven enfonsant l'Ajuntament. Hem aconseguit, i ha estat un
fet històric, no permetre la privatització dels pous de Bétera a canvi d'almoina,
en posar-nos al costat del poble, conjuntament  amb la Plataforma "Bétera per
l'aigua",  que reclamava la no privatització del servei d’aigua potable. 

Des  de  Compromís  per  Bétera  apostem  per  un  poble  mes  just,  equitatiu  i
solidari  on  la  sanitat,  l'educació,  la  cultura,  les  ajudes  per  a  les  persones
dependents, els transports públics i  el  treball  estable, digne i  segur, siguen
prioritaris. Un poble obert i tolerant, que treballe activament per la integració
dels  nouvinguts  i  siga  avantguarda  en  polítiques  d'igualtat  de  gènere,
d’igualtat de drets civils i de protecció dels més desafavorits.

També  apostem  per  un  poble  que  cuide  del  seu  territori,  els  seus  valors
naturals, el seu paisatge i la seua riquesa ecològica. Volem un poble sostenible
i  verd,  que  es  desenvolupe  aprofitant  els  nostres  recursos  naturals,  sense
esgotar-los ni destruir-los. Volem un poble que fonamente el seu progrés en la



sostenibilitat  i  que  genere  llocs  de  treball  i  prosperitat  basant-se  en  les
energies renovables, el  reciclatge i  la  recuperació, l'agricultura ecològica, el
turisme verd i les indústries netes, fent un ús més eficient i responsable de
recursos tan bàsics com l'aigua i l'energia.

Decidir de forma urgent quines polítiques podem fer des de l'Ajuntament per
crear riquesa a Bétera, sobretot davant aquesta situació de crisi que ha vingut
per quedar-se, també ha de ser una prioritat en la qual hem de col·laborar
totes i tots.
   

  



PARTICIPACIÓ

1. Dotarem de contingut pràctic  la Regidoria  de Participació, que
tindrà un caràcter transversal i garantirà el contacte amb el veïnat
en la presa de decisions públiques.

2.  Constituirem  el  Consell  Ciutadà,  per  a  definir  l'estratègia  de
ciutat  i  els  pressupostos  participatius  perquè  siga  el  poble  qui
prioritze les inversions.

3. Impulsarem els organismes consultius existents (Consell  de la
Joventut, Consell agrari) i en crearem de nous com el Consell de la
Cultura o el Consell de Benestar Social.

4. Impulsarem l'associacionisme.

TRANSPARÈNCIA

5. Posarem  a  disposició  pública  i  accessible  totes  les  dades  de
l'administració local.

6.  Crearem  un  portal  de  la  transparència  que  inclourà  les
retribucions i el patrimoni dels regidors i regidores, la composició
del  òrgans  de  govern,  l'inventari  municipal  d'immobles  i  els
elements de valor històric i artístic. 

7.  Farem  públics  i  accessibles  tots  els  contractes  i  convenis
existents, relació de factures, les empreses proveïdores municipals
i els adjudicataris de contractes públics.

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

8. S'atorgaran al ple totes les competències d'Alcaldia i de la Junta
de Govern susceptibles de ser transferides, per evitar en la mesura
del que siga possible les decisions unilaterals.

9. Les Juntes de Govern passaran a ser quinzenals. 



10. Abans de la celebració de les Comissions Informatives hi haurà
una audiència amb els col·lectius afectats en els temes a tractar. 

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ AL SERVEI DE LA
SOCIETAT

11. Facilitarem l'accés de tota la població a les TIC (Tecnologies de
la Informació i la Comunicació). 

12. Crearem zones WIFI a la majoria de les zones del poble.

13. Definirem  nous models  de relació  ciutadania -  administració
perquè els tràmits administratius, cobrament de taxes i impostos,
utilització  i  reserva  de  serveis  públics,  puguen  realitzar-se
mitjançant les noves  tecnologies.

14.  Promourem  la  participació  ciutadana  amb  les  noves
tecnologies.  

IGUALTAT

15. Polítiques d'igualtat efectives: fomentarem cursos per afavorir
la inserció laboral de les dones, tallers sobre igualtat, campanyes
de llenguatge no sexista, així  com l'elaboració dels pressupostos
amb perspectiva de gènere. 

16. Cal conèixer la realitat local respecte de la violència masclista,
per detectar allà on cal actuar i on cal previndre,  així com introduir
entre  les  prioritats  municipals  la  protecció  i  l’assistència  a  les
dones que pateixen violència masclista. 

17. Dissenyarem  un  pla  d'acció  específic  per  a  la  prevenció  i
eradicació de la violència masclista en l'adolescència, que ha de
ser  convenientment  dotat  als  pressupostos  municipals,  amb



polítiques  concretes  de  salut  reproductiva  i  d'educació
afectiu-sexual. 

18. Promourem la igualtat des del llenguatge fent polítiques per a
la difusió i normalització d'un ús del llenguatge no discriminatori,
així com un tractament no sexista de la informació i un ús inclusiu
del llenguatge en tots els àmbits públics. 

19. Elaborar  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.

20. Tenir en compte les estratègies de prevenció contra la violència
masclista  com  a  criteri  transversal  en  qualsevol  activitat
municipal.

21. Creació  d’una  regidoria  d’interculturalitat  i  de  la  figura  de
mediació  intercultural,  que  assumisquen  les  responsabilitats
d’atenció social a la població immigrant emmarcada en els centres
de  serveis  socials,  amb  tasques  d’acollida,  d’informació,
d’orientació de drets, de recursos i de prestacions socials. 

22. Creació de tallers d’adaptació escolar, on accedirà l’alumnat
amb necessitat d’adaptació. Organització periòdica de campanyes
de sensibilització ciutadana i formació dels polítics i treballadors
municipals  sobre  els  aspectes  relacionats  amb  la  immigració,
perquè es considera que aquesta població, que atén directament
les persones migrants, és una peça fonamental cara a la producció
de canvis d’actituds.

23. La  defensa  i  la  garantia  dels  drets  humans, 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  rehabilitació  han  de  ser  transversals  a  totes  les
polítiques socials que desenvolupe el nostre Ajuntament.



EDUCACIÓ

24. Elaborarem un Pla de recursos per als centres escolars de
Bétera  amb la finalitat de garantir l’atenció a l’alumnat que tinga
necessitats educatives especials.

25. Reforçarem l’Escola Pública d’Adults de Bétera (EPA) amb la
impartició de més cursos i l’augment de professorat. Col·laborarem
amb l’associació d’alumnes de l’EPA.

26. Intensificarem les revisions de seguretat en totes les escoles
del poble i millorarem el seu manteniment.

27. Exigirem al Govern valencià millores en les instal·lacions de
tots els centres educatius de Bétera.

28. Exigirem  al  Govern  valencià  la  construcció  d’un nou Centre
d’Educació  Infantil  i  Primària,  així  com  l'ampliació  de  l'Institut
d’Educació Secundària i l’ampliació de l’oferta de Cicles Formatius.

29. Impulsarem programes municipals de suport a la cultura i les
tradicions locals.

30. Potenciarem   les  Ampes. Impulsarem  l’escola  municipal  de
pares i mares.

31. Garantir  el  transport escolar municipal en condicions per a
l’alumnat.

32.  Promourem  les  ajudes  al  transport  als  estudiants  que  han
d'anar  fora  a  continuar  en  els  seus  estudis  sempre  que  l’oferta
educativa no existisca a la localitat.



JOVENTUT

33. Impulsarem  activitats  juvenils  i  activarem  el  Centre
d’informació juvenil.

34. Reactivarem  el  Consell  Local  de  la  Joventut  per  portar  a
terme polítiques proactives.

35. Crearem  un  Casal  de  la  Joventut  de  Bétera  on  els  joves
puguen reunir-se, associar-se i fer activitats diverses, accessibles
a totes les associacions que ho sol·liciten.

36.  Ampliarem  l'horari  de  la  Biblioteca  de  Bétera  en  període
d'exàmens. 

37. Estudiarem la possibilitat de crear espais  d'oci  a l'aire lliure,
raonant  amb  el  Consell  de  la  Joventut,  com  el  Skate  parc  que
l'actual Govern va prometre i encara no s'ha fet. 

PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

38. Posarem  en  marxa  l’Oficina  de  Promoció  del  Valencià.
Realitzarem  campanyes  de  promoció  de  la  nostra  llengua  en
diversos àmbits del poble, com empreses, comerços, escoles,...

39. Impartició a Bétera de cursos de formació de tots els nivells
de la  Junta Qualificadora de Coneixement  del  Valencià  impartits
per persones amb la qualificació suficient.

40. Impartirem  cursos  de valencià  per a persones  nouvingudes i
fomentarem el Voluntariat Lingüístic. 

41.Impulsarem  a  Bétera  la  campanya  Cinema  en  valencià
organitzada per Escola Valenciana.



42. Donarem  suport  als  nostres  centres  en  els  Trobades
d’Escoles en Valencià que se celebren a Camp del Túria.

CULTURA I FESTES

43. Posarem en valor els i les nostres artistes i la gran quantitat
de persones dedicades a l’escriptura, pintura, escultura i música i
la resta d’arts del nostre poble.

44. Millorarem les actuals instal·lacions de la Casa de la Cultura
amb  la  finalitat  de donar  un  millor  ús; exposicions  continuades,
representacions de teatre, cinema, curtmetratges, monòlegs, etc.
Obrirem aquest espai cultural durant el cap de setmana.

45. Posarem en marxa el Consell de la Cultura.

46. Potenciarem el programa de “Cinema a l’estiu” per gaudir del
seté art.

47. Recuperarem els cicles de Jazz i les Nits d'Estiu al Castell.

48.     Posarem en marxa exposicions i art al carrer.

49. Netejarem,  catalogarem  i  posarem  en  valor  el  nostre
patrimoni arqueòlogic i històric. 

50. Reivindicarem  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  i  al  Govern
valencià subvencions per posar en marxa un museu etnològic i el
museu de la festa de Bétera.

51. Exigirem el retorn de totes les peces arqueològiques repartides
pels diferents museus de l'Estat espanyol.



52. Posarem en marxa un servei  d'informació (siga físic o virtual)
sobre oportunitats de finançament per a la Cultura en projectes
europeus o en línies estatals i autonòmiques.

53.   Conjuntament  amb  els  tècnics  municipals  de  la  Biblioteca,
impulsarem programes de lectura, i  amb els comerços del poble
que s’hi afigen, habilitarem punts d’intercanvi gratuït de llibres per
fomentar la lectura.

54. Impulsarem unes festes participatives.

55. Alternatives  d'oci,  amb  activitats  per  a  totes  les  edats,  però
especialment  per  a  la  joventut,  que  es  troben  amb  molt  poca
oferta. 

56. Treballarem  per  la  conciliació  de  les  festes  i  el  descans  del
veïnat.

ESPORTS

57.  Treballarem  per  garantir  l’accessibilitat  per  persones  amb
discapacitat en matèria esportiva.

58.  Recuperem  la  gestió  pública  de  les  escoles  esportives
municipals i impulsarem una major participació i interacció entre
els clubs esportius de la ciutat i l’ajuntament.

59. Elaborarem un Pla d’Infraestructures Esportives Municipals per
mantindre  i  millorar  les  instal·lacions  actuals,  escoltant  les
prioritats  i  necessitats reals  dels i  les  esportistes  de Bétera  en
cada moment. Volem una participació activa dels esportistes del
poble.

60. Impulsarem l’esport tradicional valencià: la pilota valenciana.



SANITAT I SALUT PÚBLICA

61. Treballarem per convertir l’actual Centre de Salut en un Centre
de Salut Integral que incloga totes les especialitats i àrees de la
salut. 

62. Plans de salut i divulgació d’hàbits saludables.

63.  Promoció de plans d’orientació sexual i de salut reproductiva
de les dones que incloguen aspectes psicosocials.    

64. Sol·licitarem la dotació del Servei de Planificació Familiar. 

65.  Realitzarem  un  programa  de  prevenció  de  malalties  de
transmissió sexual i de la drogoaddicció.

BENESTAR SOCIAL

66. Realització d’un estudi de les necessitats socials del poble i les
específiques de cada barri. Fent un inventari dels recursos socials
disponibles per obtindre el màxim rendiment i evitar duplicitats.

67. Bonificacions  de  l’IBI  en  famílies  amb  situacions  de  risc
d'exclusió  social.   Garantir  els  serveis  bàsics  d’aigua,  llum,
calefacció i menjar a totes les famílies.

68. Reclamar a la Generalitat Valenciana un finançament just i un
augment dels recursos destinats als Serveis Socials Municipals per
a poder garantir unes prestacions socials bàsiques i la convenient
dotació de personal.

69. Realitzar  una  campanya  informativa  sobre  els  Servicis
Socials de l’Ajuntament i la seua tasca.



70. Creació  d’altres  serveis  de  proximitat  per  a  persones
dependents: discapacitats, tercera edat, malalts mentals, dones en
situació d’exclusió social i menors.

71. Atenció a totes les situacions de precarietat amb les ajudes
econòmiques  necessàries  mitjançant  actuacions  ràpides  i
eficaces.

72.  Mobilització de polítiques actives d’ocupació dirigides a joves,
persones  aturades  de  llarga  duració,  col·lectius  amb  dificultat
d’integració laboral, dones soles amb càrregues familiars o situació
d’exclusió,  persones  migrants,  persones  amb  discapacitats,  etc.
Desenvolupament  de  l’Economia  Social.  Impuls  de  programes
d’ocupació protegit.

OCUPACIÓ

73.  Crearem  programes  de  formació  per  a  l’autoocupació,
especialment  de  joves,  dones  en  situació  d’exclusió  social  i  de
majors de 45 anys aturats.

74. Gestionarem  el  treball  públic  amb els  criteris  definits  per  la
Constitució.

COMERÇ I  INDÚSTRIA

75.  Apostarem  decididament  pel  xicotet  comerç  local  i  de
proximitat amb la creació d’un Pla d'Acció Comercial.

76. Ampliarem les campanyes de suport al comerç local durant tot
l'any.

77.  Bonificacions  fiscals  d'àmbit  local  per  als  comerços  que
s'instal·len als barris.



78. Estudiarem la possibilitat de crear un mercat municipal amb la
col·laboració dels agents implicats. 

79. Invertirem en la millora de les comunicacions reclamant a la
Conselleria corresponent el condicionament de la parada del metro
del Polígon de l'Horta Vella.   

HISENDA

80.  Implantarem  un  sistema  de  tributació  proporcional  màxima,
adequant els trams impositius de totes les ordenances.

81. Aplicarem els impostos de manera justa i adequada als serveis
oferits.

82. Inspecció anual dels guals de vehicles.

83. Informarem a la ciutadania de la possibilitat de fraccionament
de qualsevol pagament.

URBANISME I HABITATGE

84. Revisarem el Pla General d'Ordenació Urbana perquè aposte pel
creixement  amb  un  model  d'urbanisme  sostenible  i  participatiu,
estudiant  també  un  a  un  cada  PAI,  amb  la  participació  dels
afectats. 

85.  Sol·licitarem  l'ampliació  de  l'Estació  Depuradora  d'Aigües
Residuals (EDAR). 

86. Posarem en marxa el parc de la Creu contingut en el PGOU. 

87. Eliminarem definitivament  totes les barreres arquitectòniques:
volem que Bétera siga totalment accessible.



88.  Aprofitarem  la  inversió  en  edificis  públics  per  fer-los
polivalents,  de  forma  que  un  mateix  immoble  puga  allotjar
diferents serveis.

89.  Invertirem  en  la  autosuficiència  energètica  dels  immobles
municipals. 

90. Invertirem en la millora del clavegueram i les xarxes pluvials.

91. Estudiarem la remunicipalització del servei  de Jardineria i  de
neteja viària.

92. Reconversió dels jardins en jardins mediterranis. 

93. Buscarem una ubicació per a un parc de camions. 

94. Apostarem per les bonificacions fiscals per a aquells immobles
que invertisquen en energies renovables.

95.   L’Ajuntament  farà  de  mediador  en  els  casos  d’execucions
hipotecàries  de  primer  habitatge  que  puguen  acabar  en
desnonament.

96.   Establirem  un  protocol  per  als  desnonaments  de  primer
habitatge.

HORTA I  AGRICULTURA

97. Apostem per la defensa de l’horta com a patrimoni del nostre
poble  i  per  això,  potenciarem  la  protecció  de  la  zona  d’horta,
apostant per l’agricultura sostenible i ecològica, que incrementa les
rendes agràries i manté la rendibilitat econòmica.

98. Crearem les Hortes Urbanes Sostenibles i un Banc de Terres.



99.  Donarem  suport  als  projectes  agrícoles  d'innovació  i
desenvolupament.

100.  Incentivarem  el  Consell  Agrari  Municipal  com  a  ens
administratiu  de  participació,  assessorament,  consulta  i
organització del sector agrari.

101. Millorarem els camins rurals.

102.  Fomentarem  el  consum  diari  de  fruita  i  de  verdura  en  els
menjadors escolars de Bétera, en col·laboració amb els agricultors
del poble. 

103. Exigirem a la Conselleria el pagament en termini de les ajudes
que demanen els agricultors.  

MOBILITAT

104.  Redissenyarem  Bétera  perquè  siga  un  model  de  mobilitat
sostenible. 

105.  Crearem una xarxa de transport urbà al poble per connectar
les urbanitzacions i els barris de Bétera. 

106. Demanarem l’augment de la freqüència horària del Metro i la
rebaixa del preu del billet.  

107. Apostarem pel transport públic: més ajudes per a estudiants,
majors i persones aturades que opten pel tren.

108. Establirem rutes ecològiques. 

109. Crearem un pla d'educació vial. 



SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

110. Impulsarem l’adhesió al Pacte dels Alcaldes per una energia
sostenible  local  i  liderarem  un  nou  model  de  municipis  verds  i
sostenibles.

111. Realitzarem una auditoria energètica del municipi.

112. Elaborarem un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.

113. Creació de l’Oficina d’Informació Energètica.

114. Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica.

115. Optimitzar els consums municipals. Estalvi  en il·luminació i
calefacció dels edificis públics, etc.

116. Potenciar la implantació d’energies renovables.

117. Revisar les ordenances municipals per afavorir la instal·lació
de sistemes d’energies renovables.

118.  Realitzarem  campanyes  de  conscienciació  ciutadana  en
matèria de residus. Cada residu al seu lloc.

119. Potenciar polítiques orientades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar
residus.

120. Recollida  selectiva  de la  matèria  orgànica  en  origen. No es
realitzarà  cap  ampliació,  renovació  nova  licitació  de  serveis  de
recollida de residus que no contemple el tractament separatiu de
la matèria orgànica.

121. Promoure el compliment de la normativa de residus perillosos.

122. Evitar la incineració de residus sòlids urbans en qualsevol cas.



123. Fomentar iniciatives per desenvolupar activitats econòmiques
més netes.




