
PUNTS D’ACORD PSOE I COMPROMÍS PEGO 2019 
 

Inicialment apuntem porpostes que haurien de ser transversals i impregnar totes les polítiques de 
l’ajuntament, o bé compromisos que afecten a vàries àrees:  
 
1. Transversalitat de les polítiques de participació, igualtat i transparència. 
2. Aprovació d’una relació de llocs de treball realista que s’iniciaria el 2020 
3. Coordinació entre totes les regidories així com amb l’administració educativa i sanitària en 

particular i amb totes les conselleries i resta d’administracions en particular. (En especial 
ocupació, educació i polítiques inclusives, cultura i festes, esports i educació...) 

4. Priorització pactada de les inversions en edificis públics, per a la rehabilitació, adaptació o 
construcció. 

5. Política de captació de subvencions de les diferents administracions públiques. Correcció 
d’inversions depenent de les possibles subvencions. 

6. Transparència en el funcionament i execució pressupostària de la Mancomunitat de Serveis 
Socials i Turisme. 

 
 
QÜESTIONS PROGRAMÀTIQUES 
 
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
7. Compromís de pressupostos participatius ja des del 2020 i amb continuïtat durant la resta 

d'anys de la legislatura.  
8. Creació de consells sectorials en les diferents àrees d’activitat local i un consell de participació 

que coordine l’activitat de tots. La regidoria de participació coordinarà totes les sectorials. 
9. Millora i manteniment de la pàgina de l’ajuntament per dotar-la de la informació que cal per a 

complir amb els criteris adequats de transparència (contractació pública major i menor, 
pressupostos, execució pressupostària, sous públics, regals, llocs de treball de l’ajuntament...). 

10. Signatura de l’equip de govern del codi de bon govern. 
11. Foment dels barris. 
12. Consells de barri anuals per a identificar necessitats i inquietuds del veïnat.  

 
IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 
 
13. Creació d'un centre de dia 
14. Estudi d’ampliació de la residència.  
15. Estudi de la possibilitat de pagament de la residència en «espècie» 
16. Reorientarem l’activitat del taller ocupacional per tal de garantir una major autonomia dels  i 

les membres.  
17. Actualització, millora i dotació pressupostària del Pla d’Igualtat. 
18. Declaració de municipi contra la violència de gènere.  



19. Creació de la figura de l’agent d’igualtat, encarregat de coordinar les polítiques d'igualtat en 
totes les àrees del govern municipal. 

20. Incentivar la formació en igualtat del personal de l’Ajuntament. 
21. Protocol d’actuació contra la violència contra el col·lectiu LGTBI. 
22. Execució del Pla de la millora d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres arquitectòniques. 
23. Foment de polítiques d'ocupació, conjuntament amb la Generalitat, com Avalem Joves. 

 
EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
24. Impulsar la pilota valenciana des dels centres educatius i conveniar la utilització del trinquet 

amb l’administració educativa. 
25. Automatització d’accessos a instal·lacions esportives i reserves automàtiques d’espais. 
26. Coberta de l’espai de la trilladora. 
27. Ruta saludable. 
28. Remodelació Escola Permanent d’Adults i una major oferta de cursos reglats. 
29. Adequació d'una aula d’estudi amb material informàtic i horaris adequats (Casa de Cultura).  
30. Col·laboració amb els col·legis per a facilitar la implantació de l’escola matinera. 
31. Impuls de la consecució d’un cicle formatiu en agricultura per a el institut. 
32. Centre d’Educació Vial.  

 
CULTURA I FESTES 
 
33. Consell de Cultura; coordinació d’activitats culturals mitjançant agenda compartida. Veu en la 

partida pressupostària de cultura. 
34. Rehabilitació, adequació, condicionament, manteniment d’espais culturals: TREATRE, 

BIBLIOTECA, casa de cultura, museus, arxiu històric... (en majúscula els prioritaris). 
35. Foment de l’ús i coneixement del valencià, cursos per a ciutadania i voluntariat pel valencià 

amb població nouvinguda. Valencià llengua vehicular de l’ajuntament. 
36. Rellançament del certamen nacional de pintura Vila de Pego, setmana de les arts.  
37. Desenvolupar la protecció dels BICs i revisar el catàleg de Béns Culturals per fer possible la 

inclusió de nous i desenvolupar la seua protecció.  
38. Participació en el circuit de teatre.  
39. Comissió de festes per a consensuar entre les diferents representacions festeres, així com 

veïnat, comerços i restauració diferents formes de col·laboració i amb participació la 
ciutadania.  

40. Festival d’art urbà.  
41. Un dia de festes dedicat a la gent major.  
42. Promourem el reconeixement del Carnestoltes com a festa d’interès turístic autonòmic.  

 
COMERÇ 
 
43. Creació d'un centre de cooworking en algun espai municipal. 



44. Pla d'urbanisme comercial per tal d'establir zones de concentració comercial i crear les 
condicions òptimes per al establiment de comerços.  

45. Establir mecanismes per tal de flexibilitzar el pagament des les taxes i impostos municipals per 
a les empreses. 

46. Regularem la possibilitat de que els comerços puguen treure el producte en aquells carrers 
que estiguen, permanent o temporalment, tancats al trànsit. 

 
 
TURISME 
 
47. Cooperació entre les distintes àrees del Ajuntament per al desenvolupament del Pla Estratègic 

de Turisme. 
48. Modificació del Pla General per afavorir la instal·lació de diferent modalitats d'allotjament al 

poble. 
49. Establir una normativa urbanística al centre històric i carrers emblemàtics que done una major 

homogeneïtat i coherència als seus edificis. (URBANISME) 
50. Rehabilitació del centre històric: establir incentius fiscals i busca fons que permeten la 

restauració i rehabilitació de les vivendes abandonades del casc urbà. (URBANISME) 
51. Foment de les distintes modalitats de turisme amb potencial al poble (cicloturisme, 

senderisme). 
52. Establiment d'un punt d'informació  turística al centre aprofitant les instal·lacions i personal 

del ajuntament. 
53. Millorar comunicació de les activitats culturals i lúdiques: panell informatius, programació  

d'activitats i publicacions amb l'agenda cultural. 
54. Seguirem reivindicant el Centre de Recepció de la Marjal. 
55. Construcció d’una via verda a la Marjal. 

 
URBANISME 
 
56. Iniciar un nou Pla General, en paral·lel a les distintes modificacions parcials d’urgència. 
57. Avançar en la peatonalització del centre històric. Haurà d'estar totalment implantat l'any 

2020. 
58. Promoció del distint PAIs oberts en el poble per a la seua finalització. No s'obrirà ningun nou 

PAI fins que no es finalitze el 90% dels existents. 
59. Fer efectiva la bonificació del 90% de la taxa d'obres menors. 

 
MEDI AMBIENT 
 
60. Creació d'un banc d'ADN de mascotes per tal d'evitar el seua abandonament i garantir la 

convivència responsable entre les persones i els animals de companyia. 
61. Aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis. 
62. Finalitzar el canvi d'enllumenat LED. 



63. Impuls de la reivindicació històrica de protecció de les muntanyes plasmada en el Pla Especial 
II dotant-lo d'una major ambició.  

64. Avançarem en els tràmits necessaris per a la implantació d'un model de recollida de residus 
porta a porta mitjançant modificacions en el contracte actual i elaboració d'un nou plec de 
condicions per al futur contracte. 

65. Impulsarem la implantació del contenidor de fracció orgànica. 
66. Creació d’una planta de compostatge per processar la fracció orgànica dels residus del 

municipi. 

67. Estudiar la instal·lació d’una Biodigestora per processar la fracció orgànica dels residus del 
municipi. 

68. Projectar un ecoparc accessible que done cabuda a tots els serveis que necessita el poble 
(residus de poda, enderrocs i recollida selectiva de tota classe de residus), disposant de la 
modificació parcial del Pla General si és necessari. 

69. Trobar un espai per a la instal·lació d'una protectora d'animals en condicions. 

70. Instal·lació de panells fotovoltaics en instal·lacions municipals. 

 

AGRICULTURA 

71. Remodelar la Cambra Agrària i convertir-la en un vertader centre d'assessorament al 
agricultor amb la dotació de personal tècnic.  

72. Promourem un Pla de Diversificació Agrària de la mà de la Cambra Agrària. 

73. Impulsar el Banc de Terres 

74. Promourem la impartició d'un cicle formatiu en agricultura al IES Enric Valor, d'acord amb el 
centre i les autoritats en matèria educativa. 

75. Col·laborarem en el procés de concentració parcel·lària per tal de facilitar la seua finalització 
per part de les autoritats autonòmiques. 

76. Assessorament jurídic als agricultors front a situacions d’impagament de les collites. 

 

 
 
 
 
 


