
 

Programa de Govern 2015-2019 

 Igualtat, Regeneració democràtica i Participació ciutadana. 

 Serveis Socials. 

 Ocupació i Comerç. 

 Ensenyament, Cultura i Patrimoni. 

 Festes. 

 Territori i infraestructures, Mobilitat i Medi Ambient. 

 Platja. 

 Normalització Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

  



 

DEMOCRÀCIA, IGUALTAT I PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA 

 Crear un Reglament de Participació Ciutadana, que incloga la figura del 
Defensor o Defensora dels Veïns i garantisca la participació directa de la 
ciutadania i les associacions en els plens municipals i en altres àmbits de 
la vida municipal. 

 Fer que l’alcaldia atenga personalment tots els ciutadans i ciutadanes que 
sol·liciten entrevistar-s’hi. 

 Posar en marxa els Pressupostos Participatius per decidir una part de les 
inversions . 

 Establir un debat anual sobre l’estat del municipi. 

 Posar a disposició de les associacions i de les entitats veïnals espais com 
l’Ajuntament per fer reunions i activitats. 

 Habilitar el Portal de Transparència, al web de l’Ajuntament on es 
publicaran les despeses i els ingressos, factures, contractes, etc. i establir 
un sistema permanent de recollida de l'opinió, les necessitats i les 
demandes dels veïns d'Almassora en relació amb els serveis públics 

 Difondre el calendari de celebració dels plens municipals per facilitar la 
participació ciutadana i informar de l'ordre del dia de les sessions amb la 
deguda antelació. 

 No utilitzar de forma partidista la web municipal i convertir-la en un 
veritable instrument, senzill i adaptat, de comunicació, informació i 
tramitació per als ciutadans. 

 Facilitar i fer comprensibles per als veïns els tràmits amb l'administració 
que realitzen (instàncies, permisos, declaracions, sol·licituds, etc.), tot 
proporcionant des de l'Ajuntament informació i ajuda personalitzada. 

 Establir uns sous als responsables polítics proporcionats i ajustats a les 
funcions que realitzen i en concordança amb el pressupost municipal. 

 Revisar totes les ajudes i subvencions municipals, per establir uns criteris 
clars i objectius, que permeten una redistribució dels recursos públics més 
justa. 

  



 

IGUALTAT 

 Dotar l’Ajuntament d’una ordenança municipal d’Igualtat que incloga la 
creació d’una Regidoria d’Igualtat.  

 Assegurar la igualtat d'oportunitats en les contractacions de personal i 
complir amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. 

 Establir un protocol de suport i acompanyament per a la víctimes de la 
violència de gènere. 

SERVEIS SOCIALS 

 Crear la Unitat Tècnica de Serveis Socials a l’Ajuntament d’Almassora 
(UTSS), adaptada als problemes reals d’Almassora i dotada de 
programes de prevenció i actuació (integració de persones nouvingudes, 
marginació, pobresa, etc.) 

 Desenvolupar el Pla Integral Contra la Pobresa amb atenció immediata i 
eficaç a totes les situacions de precarietat amb les ajudes necessàries 
(econòmiques i d’altres). 

 Impulsar el pla Menjar a Casa i Teleassistència adreçat específicament a 
famílies amb renda baixa, per a persones majors i dependents i donar 
suport als bancs d’aliments. 

 Impulsar la creació d’una Coordinadora d’ONG i foment del voluntariat 
que, amb la col·laboració de l’Ajuntament, avalue les necessitats socials i 
dissenye les actuacions per afrontar els problemes d’emergència, pobresa 
i exclusió del poble de forma global. 

 Facilitar que els fills i filles menors de famílies amb renda baixa 
accedisquen a colònies d’esplai i menjadors escolars en períodes de 
vacances. 

 Impulsar la creació d’una coordinadora de persones malaltes i dependents 
que en defense els drets. 

 Crear un registre municipal d'habitatges de lloguer social i per a jóvens i 
famílies desnodades. 

 Establir un servei de policia de barri que acoste la policia local al ciutadà i 
prioritzar que s'instaure en les zones més desprotegides. 

 Reclamar l'ampliació dels serveis assistencials dels centres de salut,  
l'establiment d'un servei d'urgències en tots dos centres i una SAMUR 
pròpia. 

 Posada en funcionament d'un Pla de Suport al Ciutadà i la creació d'una 
borsa de treball de personal de suport en cures a dependents, persones 
majors i malalts. 



 

 Activar un programa municipal de salut per a la prevenció i la millora de la 
salut dels ciutadans en coordinació amb els centres sanitaris i les 
associacions vinculades amb la salut. 

OCUPACIÓ 

 Posar en marxa un pla d'ajudes a empreses d’Almassora destinat a la 
contractació de persones desocupades del poble. Es concediran 
subvencions a aquelles empreses d'Almassora que contracten persones 
sense faena empadronades al nostre municipi, sobretot majors de 40 anys 
i menors de 25. 

 Adaptar el Pla d’Ocupació Local a les necessitats del poble i crear 
ocupacions realment útils i no de tràmit.  

 Potenciar la implantació de tallers de formació i inserció laboral en 
col·laboració amb altres administracions i entitats públiques i privades, per 
a col·lectius amb dificultats d’integració i, sobretot, a persones 
desocupades. 

 Posar a disposició de les persones emprenedores un Espai de les Idees i 
Viver d’empreses.  

 Posar a l’abast de les empreses d’Almassora una borsa de treball de 
proximitat amb informació actualitzada sobre les persones desocupades 
del poble interessades a formar-ne part.  

 Reclamar que es pose en funcionament de nou l’Escola Taller, com una 
eina de formació i inserció laboral per als nostres jóvens. 

COMERÇ 

 Aplicar rebaixes i bonificacions fiscals per a la creació de noves empreses, 
i ajudes a les que ja hi funcionen.  

 Impulsar un conveni de col·laboració econòmica de l’Ajuntament 
d’Almassora amb alguna entitat financera local per concedir crèdits a 
projectes d’emprenedors.  

 Crear un banc de naus i locals comercials amb lloguer subvencionat per 
incentivar la implantació en el poble de nous negocis. 

 Posar en marxa el Consell Econòmic i Social, on estiguen presents tots 
els agents del municipi. 

 Redissenyar el Pla d’acció comercial que ha de marcar el procés de 
dinamització del comerç del centre i dels barris. 

 Posar en marxa un programa de modernització del comerç local que 
incentive les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la 



 

promoció en línia d’empreses i tendes (aplicacions, webs i altres 
ferramentes d’internet). 

 Fer un estudi del Mercat Municipal i un pla estratègic per prestigiar els 
serveis que ofereix i impulsar-ne la consolidació.  

 Promoure el comerç local amb la col·laboració i participació d’APROCA i 
dels comerciants locals, tot establint un Calendari d'Activitats de Foment 
del Comerç. 

 Constituir una Borsa de Treball de la localitat i que l'Ajuntament faça de 
mediador entre les persones que oferten i demanden ocupació. 

 Formar personal funcionari especialitzat per tal de facilitar als comerciants 
locals l'accés a tots els programes d'ajuda de la Diputació, la Generalitat i 
Govern estatal. 

 Oferir cursos de formació i capacitació especialment orientats als llocs de 
treball demandats en la localitat i a afavorir l'autocupació. 

 Declarar proveïdors preferents de l'Ajuntament les indústries, comerços i 
professionals locals i incentivar en els plecs de condicions dels contractes 
públics la generació d'ocupació local. 

 Crear les condicions necessàries perquè les associacions, les entitats, les 
fundacions i els clubs locals es convertisquen en fonts generadores 
d'ocupació local. 

ENSENYAMENT 

 Donar suport a les AMPA (Associació de Mares i pares d’Alumnes) en la 
creació i manteniment d’un Banc Local de Llibres. 

 Assegurar que els menjadors escolars òbriguen al juny i al setembre. 

 Mantindre la necessitat de reclamar la construcció del tercer institut, un 
aulari permanent de l’Escola Oficial d’Idiomes i un Centre de Formació de 
Persones Adultes.  

 Impulsar que les instal·lacions escolars s’òbriguen fora de l’horari lectiu 
per a diferents aprofitaments socials. 

 Abaratir els preus de l’Escola Matinera i de l’Escola d’Estiu. 

 Reclamar i exigir a la Conselleria d'Educació que construïsca de manera 
immediata el col·legi Regina Violant, el col·legi Santa Quitèria i el col·legi 
Ambaixador Enrique Beltrán, tots tres necessaris per a garantir el futur 
educatiu dels nostres xiquets i xiquetes. 

 Exigir a la Generalitat la millora integral de l'IES Álvaro Falomir per 
eliminar els barracons, dotar l'institut d'unes instal·lacions òptimes i 
possibilitar la implantació de nous cicles formatius. 



 

 Donar suport a les iniciatives de la coordinadora d'AMPA i col·laborar amb 
els projectes educatius extraescolars, tot fomentant el desenvolupament 
d'activitats que integren els centres escolars, les famílies i l'entorn. 

 Exigir a la Generalitat la reducció del cost dels llibres de text i l'establiment 
de beques suficients per adquirir-los, així com la constitució d'un banc de 
llibres de text municipal. Hem de caminar cap a una veritable educació 
pública i gratuïta que garantisca la igualtat de tots. 

 Realitzar les gestions necessàries per a implantar a Almassora el projecte 
europeu de Ciutat Educadora. 

CULTURA, PATRIMONI I TURISME 

 Crear una programació cultural continuada i variada durant tot l'any amb 
preus assequibles, aprofitant els diversos espais públics i que ajudarà a 
activar el comerç local. 

 Tornar a fer de les escoles populars el motor de la cultura a partir d’uns 
preus adaptats a la realitat social i a una gestió eficaç. 

 Finalitzar la remodelació de la Cambra Agrària per tal d'ampliar la 
biblioteca amb una sala d’estudi amb accés a internet, centralitzar els 
cursos de l’escola popular i altres activitats de les associacions locals. 

 Prestigiar el Certamen Literari Vila d'Almassora i recuperar  la Mostra de 
Teatre Escolar. 

 Dissenyar un pla estratègic per als actius turístics locals, per tal d’establir 
els mecanismes de promoció i les estratègies per aconseguir més pes en 
l’economia local.  

 Dotar d’ús l’alberg de Santa Quitèria, actualment en desús. 

 Millorar els serveis i horaris de la Biblioteca Municipal i estendre-la a altres 
zones del poble amb la creació de Punts de Lectura i emprenent accions 
de foment de l'activitat lectora. 

 Gestionar la Casa de la Cultura amb professionalitat i establir un Projecte 
Cultural i d'Oci, estable, de qualitat i que tinga en compte els diferents 
públics (xiquets, jóvens, adults, persones majors). Fer un estudi 
d'acomodació. 

 Connectar Almassora amb l'activitat cultural d'altres municipis propers. 

 Crear un registre municipal de persones i grups que realitzen activitats 
culturals (música, teatre, cant, pintura, fotografia, etc.) per tal d'incloure'ls 
al Programa d'Activitats Culturals d’Almassora i a la programació cultural 
de municipis veïns. 

 Creació del Abonament Cultural, per garantir l'accés a la cultura dels 
col·lectius amb menor poder adquisitiu. 



 

FESTES 

 Construir un recinte polifuncional per a fires, festes, trobades, congressos 
i altres esdeveniments, en un espai que s’ajuste a un marc normatiu, 
especialment dissenyat per a evitar les fonts de soroll i de molèsties. 

 Canviar la ubicació del Recinte de festes mentres es construeix el 
polifuncional per no molestar més les persones grans de la Residència de 
Tercera Edat. 

 Reformar el Reglament de Festes per millorar-lo i aplicar-lo de manera 
efectiva. 

 Impulsar, d’acord amb el Reglament, una reforma de la Junta de Festes 
en la qual estiguen representats tots els col·lectius relacionats en el món 
fester i les entitats culturals.  

 Modificar l’Ordenança de Convivència entre tots els sectors implicats en 
el món de la festa, per a establir unes normes marc de convivència, 
especialment a la zona de la Vila. 

 Donar suport a les iniciatives de les associacions i juntes de festes per a 
la celebració d'actes festius als diferents barris i districtes d'Almassora 
(Fátima, la Vila, la Platja, etc.) 

TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

 Iniciar una modificació integral o parcial del Pla General d'Ordenació 
Urbana (PGOU), amb la participació de la ciutadania, per tal de dotar a 
tota Almassora d’equipaments, serveis i zones verdes i  millorar la 
mobilitat per evitar que Almassora siga una ciutat dormitori.  

 Realitzar una auditoria urbanística en tot el municipi, que ens permeta 
elaborar un Pla de Desenvolupament Urbà de futur, d'acord amb les 
necessitats reals per a les diferents zones del nostre poble, assegurant la 
deguda proporció entre habitants i serveis. 

 Remodelar els carrers per tal de connectar els equipaments a través de 
bulevards (col·legis, instal·lacions esportives, culturals...) i les places del 
poble que en remarquen el caràcter comercial. Per exemple, el carrer de 
Sant Ferran. 

 Desenvolupar el Pla Estratègic de la Vila, juntament amb el veïnat, per tal 
de revitalitzar-la, dinamitzar el comerç i potenciar equipaments i activitats 
i dotar-lo de zones d’aparcament suficients.  

 Impulsar el Pla Integral de Clavegueram per solucionar els problemes 
pendents als grups de Corell, Fàtima, la Foia, Santa Quitèria i la zona de 
la platja. 



 

 Assegurar la conservació i protecció dels béns i espais de la localitat que 
tenen especial rellevància històrica o paisatgística. 

 Establir com a prioritat el compliment de les normes de seguretat, 
salubritat i accessibilitat dels edificis, els espais i els parcs públics en totes 
les zones del municipi. 

 Donar suport a la rehabilitació d'habitatges i edificis i incentivar-la, per tal 
de millorar-ne les condicions d'aïllament, implantar-ne instal·lacions 
d'energies renovables i obres d'adaptació per a discapacitats. 

 Impulsar en tots els centres públics del municipi i en el mateix ajuntament 
l'estratègia 4R: REDUIR, RECICLAR, REUTILAR I RECOMPRAR, per 
fomentar la cura del medi ambient i optimitzar recursos. 

 Dotar al Paratge de Santa Quitèria d'una veritable zona recreativa al 
voltant de l'Ermita que potencie tot l'entorn i adequar aquells espais que 
en els últims anys s'han deixat abandonats. 

 Dotar els parcs de la ciutat dels elements necessaris per jugar els xiquets, 
incloure-hi elements adaptats per a persones de mobilitat reduïda i d'altres 
perquè realitzen exercici físic les persones majors. 

PLATJA 

 Crear la Junta de Districte per tal que el veïnat participe en l’Ajuntament. 

 Dissenyar pla integral a la platja, vinculat a la modificació del PGOU, que 
actue per: 

o Fer zones verdes i equipaments 

o Obrir locals comercials i serveis 

o Declarar Bé de Rellevància Local la primera línia de cases de la 
mar.  

o Promoure la millora dels accessos i connexions a la platja: execució 
de la millora integral del camí de la Mar, amb carril bici i acabament 
de les voreres de la zona urbana, i les del camí de Fadrell, camí 
d’Els Clots, i de Benafelí. 

o Treballar per obrir l’avinguda de la Mediterrània i alliberar, almenys 
parcialment, el trànsit del Mur, fins convertir-lo en espai d’oci (per a 
passejar, per a bicicletes, etc.) 

o Desenvolupar un gran vial paral·lel a la costa posterior, per 
redistribuir el trànsit, amb connexió als vials d’arribada a la platja.  

o Dissenyar una xarxa d’enllaços o travesseres entre els camins 
d’arribada a la platja, cosa que ens permetrà crear-hi voreres més 
amples. 

 Exigir al Port de Castelló que pague la defensa i el manteniment de la 
platja i la reobertura del camí de Voramar fins al Grau. 



 

 Amb el suport d'altres administracions, fer realitat la pantalla verda i a més 
a més, establir mecanismes estrictes de control de la contaminació del 
polígon del Serrallo: atmosfèrica, odorífera, acústica, lumínica, marina. 

 Habilitar un espai polifuncional perquè s’alberguen diversos serveis bàsics 
com ara els serveis sanitaris i administratius, la biblioteca tot l’any, la 
policia, farmàcia, etc. 

 Millorar la seguretat a la platja i evitar les onades periòdiques de robatoris, 
amb la dotació adequada de recursos i la coordinació de totes les forces 
de seguretat. 

 Habilitar aparcaments aprofitant els solars sense construir, millorar el 
mobiliari urbà, col·locar rètols lluminosos d’informació, instal·lar més 
contenidors per al reciclatge i fer un espai reservat per a gossos a la zona 
de la Mitgera. 

 Habilitar entrades accessibles a la platja per a persones de mobilitat 
reduïda. 

 Reclamar la segona fase del projecte de recollida d'aigües pluvials per tal 
d'evitar les freqüents inundacions en el districte marítim, posar fi a les 
inundacions del bypass del camí de Benafelí, tot assegurant el 
funcionament continu de la bomba d'evacuació i donar una solució a la 
recollida d'aigües del carrer Transformador. 

 Convenir amb Costes l'habilitació d'una zona per a l'entrada i eixida 
d'embarcacions al mar. 

 Dinamitzar la Platja d'Almassora, procurant la realització d'activitats 
lúdiques, d'oci, esportives i educatives. 

 Assegurar als residents en el districte marítim el transport escolar a tots 
els Centres Educatius del municipi. 

MOBILITAT 

 Proposar el Pla General de Millora de les Voreres, per tal de mantindre'n 
l'estat de conservació, eixamplar-les, facilitar-hi el trànsit de persones 
(urbanisme social) i, sobretot, fer-les totalment accessibles a les persones 
amb mobilitat reduïda. 

 Revisar l’actual recorregut de l’autobús a Castelló; estudiar l’habilitació de 
noves línies d’autobusos (directes i circulars); reclamar la millora dels 
enllaços de l’autobús amb Renfe, l’Hospital General, l'UJI i altres 
municipis; i crear un abonament de transport unitari per a tot el poble i 
zona de la platja. 

 Exigir a Renfe una estació digna, l’ampliació del servei i la millora de la 
seguretat. 



 

 Estudi de mobilitat. Dissenyar i senyalitzar una Xarxa Municipal de zona 
30, de velocitat reduïda, que prioritzarà els vianants, les bicicletes, les 
cadires de rodes i les cadires de xiquets.  

 Establir els guals per hores per afavorir l’aparcament sobretot a la zona 
centre en horari comercial, amb la qual cosa guanyarem més de 300 
places. 

 Renegociar la concessió del Pàrquing per establir una hora gratuïta que 
afavorisca el comerç local, tot facilitant l’aparcament al centre, i en 
potencie l’ús. 

 Millorar la gestió de residus urbans, amb la dotació de més papereres i de 
mobiliari urbà que possibilite ajustar la previsió de neteja urbana, promoga 
el reciclatge col·lectiu i facilite la interacció de les persones amb l'entorn.  

 Tornar a posar fonts a les places públiques. 

 Exigir a les administracions competents (Diputació i Generalitat) un Pla 
Metropolità de Mobilitat i l'establiment d'un servei públic de transport 
intermunicipal que permeta l'accés a les dotacions i els serveis de tota 
l'àrea metropolitana (Castelló, Borriana, Vila-real, Almassora) d'ús 
habitual: centres educatius (escolars, mòduls formatius, batxillerat, 
universitat), sanitaris (hospitals, especialitats mèdiques), administratius 
(Hisenda, Seguretat Social, INEM, Jutjats) i esportius. 

MEDI AMBIENT 

 Estudiar un sistema de rebaixa de taxes en el Mercat Municipal, dimarts i 
divendres, en funció de l’estalvi de neteja. 

 Potenciar l’Ecoparc amb la creació d’una targeta d’identificació intel·ligent 
que bonifique la utilització amb descomptes proporcionals al rebut de 
recollida de residus. 

 Posar en marxa mesures formatives amb el veïnat i simulacres d’accident 
per saber què hem de fer en cas d’accident petroquímic al polígon del 
Serrallo. 

 Treballar amb les administracions implicades –Consell, Diputació, i pobles 
del voltant- per tal de buscar una solució efectiva per a combatre la plaga 
dels mosquits tigre. 

AGRICULTURA 

 Vetllar per extremar la vigilància en el terme. A més, ampliar els recursos 
i les dotacions de la Policia Rural. Estudiar la d’instal·lació de càmeres de 
seguretat. 



 

 Potenciar els horts urbans enfocats a l’agricultura ecològica i iniciar la 
creació d’un banc de terres per facilitar l’accés a la terra als nous 
llauradors 

 Donar un suport més decidit a la Fira d'Agroecologia i d’Intercanvi de 
Llavors d’Almassora i a la creació del “Banc de Llavors Locals”. 

 Fomentar la pràctica de l'agricultura ecològica i el cultiu dels camps 
abandonats i celebrar anualment la Fira Agrícola, per apropar als veïns el 
món rural com un nou marc d'oportunitats. 

 Realitzar cursos, programes i conferències per a la formació de joves 
agricultors i desenvolupar polítiques agrícoles conjuntes amb municipis 
veïns. 

 Establir un pla de manteniment dels camins rurals. 

ECONOMIA 

 Revisar les ordenances fiscals per tal de fixar uns tributs municipals més 
justos i solidaris. 

 Habilitar una borsa d’empreses del poble que facilite la prestació d’obres 
i serveis per part de l’Ajuntament, que triarà les ofertes més econòmiques. 

 Fer una anàlisi exhaustiva dels serveis públics municipals per tal que 
l’Ajuntament en gestione els més eficients i, així, evitar la contractació 
d’empreses externes. 

 Considerar l’establiment com a requisit puntuable en els concursos d’obra 
pública i serveis, el manteniment posterior de l’obra i la responsabilitat 
social corporativa. 

 Reorganitzar l’estructura interna del personal de l’Ajuntament amb 
l’assentiment del personal per tal d’adaptar-la a les noves necessitats de 
la societat i millorar-ne el servei. 

 Estalviar en serveis externs per invertir en una plantilla formada, 
qualificada i al servei dels ciutadans, tot incentivant-ne la formació 
contínua. 

GENT GRAN 

 Crear la Unitat de Respir en la Residència per a persones malaltes 
d’Alzheimer, en col·laboració amb l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Castelló (AFA), per ajudar i alleugerir les famílies de 
persones afectades per la malaltia. 

 Dotar la Residència del personal que correspon per a atendre 
correctament els usuaris. 



 

JOVENTUT 

 Dissenyar un Pla Estratègic de Joventut amb els jóvens i les associacions 
juvenils i habilitar fórmules de participació activa.  

 Rebaixar els preus de les activitats culturals i esportives (lloguer 
d'instal·lacions, piscina i gimnàs, cursos…) per a les persones menors de 
26 anys. 

 Replantejar la funció i la utilitat social de l’Ateneu Jove i estudiar la 
concessió de la gestió a les associacions juvenils per tal que el facen un 
espai viu. 

 Impulsar un Pla d’Ocupació Jove per a jóvens menors de 35 anys perquè 
tinguen una primera experiència professional en àrees municipals (àrea 
econòmica, social, urbanisme, esports, joventut, etc.). 

 Creació del Punt d'Atenció Jove, que oferisca la informació necessària als 
estudiants del municipi per a la tramitació de beques, orientació 
sociolaboral específica per a jóvens, ajudes per a persones emprenedores 
i col·laboració en la confecció d'estudis de mercat i la instal·lació de 
negocis en el municipi. 

 Obrir un Espai Jove com a lloc de trobada, reunió i convivència dels jóvens 
de la localitat, que aculla activitats especialment adreçades als jóvens. 

 Subscriure convenis amb els comerços locals i amb els clubs i les 
associacions culturals i esportives per a la creació del Bo Jove, que servirà 
per accedir en condicions més avantatjoses als serveis municipals. 

ESPORTS 

 Tornar a donar suport a les escoles esportives.  

 Redissenyar el servei de la piscina i el gimnàs municipal per poder 
afavorir-ne l’ús i poder abaixar els preus de les entrades. 

 Crear el Consell Municipal d’Esports, perquè els diferents clubs i 
associacions esportives, juntament amb responsables municipals, 
col·laboren i fixen les línies d'actuació en matèria esportiva. 

 Fer gratuït l’ús de les instal·lacions per als clubs esportius locals. 

 Subvencionar les activitats puntuals i els esdeveniments que realitzen els 
clubs. 

 Construir el nou Trinquet consensuat amb el club Pilotari. 

 Dotar la pista de patinatge de vestidors i reobrir la piscina de Santa 
Quitèria. 



 

 Garantir el màxim rendiment de les instal·lacions esportives mitjançant 
una gestió eficient i mantenir les instal·lacions en un estat òptim, tot 
garantint als esportistes unes instal·lacions adequades i adaptades a les 
seues necessitats. 

 Fomentar la utilització d'instal·lacions esportives en un àmbit 
intermunicipal, tot establint convenis de col·laboració amb els municipis 
propers. 

 Crear instal·lacions esportives a l'aire lliure i un circuit de trail runnig obert 
a la zona del riu. 

 Instaurar la Setmana de l'Esport durant el mes de setembre per donar a 
conèixer entre els estudiants del municipi l'oferta esportiva de la localitat. 

 Realitzar cursos i tallers per a la formació en primers auxilis d'entrenadors, 
monitors i personal de les instal·lacions esportives. 

 Promoure manifestacions d'esport popular durant les festes locals en 
col·laboració amb les associacions i els clubs esportius i la Junta Local de 
Festes. 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 Establir com a denominació oficial de la nostra ciutat la forma Almassora, 
a partir del corresponent informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 Fomentar l'ús del valencià des del mateix Ajuntament, tot complint amb la 
Llei d'Us i Ensenyament del Valencià i adreçant-se als ciutadans en la 
llengua pròpia, tant de forma oral com escrita. 

 

 


