
POLÍTICA EDUCACIÓ ECONOMIA IGUALTAT MEDI AMBIENT 
AGRICULTURA TURISME PARTICIPACIÓ OCUPACIÓ PATRIMONI 
BENESTAR SOCIAL I ANIMAL JOVES CULTURA FESTES I TRADICIONS

IMPARABLE
XERACO

compromís



Quan ens pregunten d’on som, amb un somriure espontani i natural contestem amb orgull que som 
de Xeraco. La gent coneix el nostre poble per la platja, les festes, l’estació... El que no saben és que 
ho diem perquè som un poble amb un patrimoni natural impressionant, amb muntanya, marjal i riu. 
Per això, a Compromís per Xeraco, d’ençà que estem al govern, hem fomentat l’estima pel nostre municipi. 
Però l’estima més forta que ens ha mogut i ens mou eres tu! Governar un poble, a més de ser una gran res-
ponsabilitat, comporta prendre decisions que possiblement en algun cas no siguen les més encertades, però 
també comporta tractar a totes les persones que viuen en ell de la mateixa manera sense importar qui són, 
com pensen, com estimen i d’on venen. I això a Compromís ho fem de forma natural perquè això és la política 
per a nosaltres. Heu vist tot el que hem sigut capaços de fer en sis anys. Per això, la candidatura que us pre-
sentem està formada per bona gent  amb alegria, experiència, il·lusió, ganes de treballar i que  amb el teu vot 
farà de Xeraco un poble imparable!

1. Jacinta Rubio 2. Stefan Torres 3. Eli Ureña 4. Dani Canet 5. Vicen Juan 6. Raimon Ortuño 7. Silvia Terrades
8. Antonio Alcaraz 9. Carla Requena 10. Àlex Martí 11. Lydia Martí 12. Alejandro Lanaquera 13. Maite Puglia
S1. Salva Bofí S2.  Maria Isabel Lurbe S3. Josep Alvarado S4. Amparo Castelló S5. Rafel Campos

PROGRAMA ELECTORAL 2019



ECONOMIA / Què hem fet?
Hem reduït el deute en més d’1.000.000€.1.
Hem baixat un 30% el rebut del fem, sent el poble que menys paga de tota la comarca.2.

3. Hem gestionat de forma directa la neteja de l’arena de la platja, estalviant-li al poble 20.000€ a l’any i 
contractant a gent de Xeraco.

4. Hem aconseguit reduir la factura de la llum en més de 80.000€ a l’any amb totes les mesures d’eficiència 
energètica que hem fet (plaques solars, canvi de maquinàries a la piscina, leds futbol i trinquet, edificis 
públics, enllumenat públic....) i acabat amb la contaminació lumínica canviant l’enllumenat públic per leds 
a la platja, poble i polígon industrial.

5. Hem editat una guia comercial per promoure els comerços, bars, restaurants, cafeteries, xiringuitos, tant 
de la platja com del poble.

6. Hem apostat pels pressupostos participatius on la gent ha pogut fer propostes que després s’han decidit 
entre totes i tots.

7. Hem pagat als propietaris dels terrenys de les escoles 1.178.000€, atenent als informes tècnics i jurídics, 
quantitat que després de més de 2 anys de negociació va ser acceptada, tot i que alguns van portar a 
l’Ajuntament al Jurat d’Expropiació i demanaven més de 6.000.000€.



INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES / Què hem fet?
Hem dotat al parc de l’estació amb infraestructures de clavegueram, llum, pista 
d’skate, aparells biosaludables, bancs, zona de jocs infantil,  barbacoa, volei, 
canasta de basquet, lavabos, i tot el que des del Club de Petanca ens ha demanat. 
En breu començaran les obres per fer una zona de calistènia, un camp de futbet 
i una pista gran d’skate.

1.

Hem millorat l’accessibilitat de tot el poble i platja amb la realització de noves rampes per a les voreres i 
d’accessos nous per a la platja.

2. Hem remodelat la placeta de l’Avda Comunitat Valenciana, dedicant-li a més un monu-
ment a tots els coeters.

3. Hem adquirit nous vehicles per a serveis com el camió grua i el camionet elèctric. Així com maquinària 
imprescincible com la pulidora, la trituradora i la grua per al cementeri.

4. Hem construit nous columbaris al cementeri i ja hem aprovat la inversíó per a l’ampliació de nous nínxols 
dobles i senzills.

5. Hem fet un nou pàrking a la platja de Xeraco amb lavabos públics per poder utilitzar-ho per a les fires i 
actuacions diverses, dinamitzant la zona nord.

6. Hem asfaltat la rotonda de Corts Valencianes amb el Ronda i part dels trams que estan pitjor.

7.

Hem fet infraestructures a la platja perquè quan plou de forma torrencial, l’aigua puga evaquar-se ràpi-
dament,  fent nous imbornals, sobreeixidors a la zona nord i sud  i dotant a la zona nord d’una bomba més 
potent.

8.

9. Hem asfaltat, canviat tuberies d’aigua i fet les voreres del Carrer Gandia.  També hem portat el gas natural 
i la fibra òptica al poble.



OCUPACIÓ / Què hem fet?
Hem contractat per valor de més de 2.000.000€ a empreses, 
comerços i professionals de Xeraco.

1.

Hem contractat  més de 200 persones en els diferents pro-
grames del SEPE, EMPUJU, ENCUJU, EMCORP, EMCORD, 
borsa d’operaris, borsa de neteja de la platja, borsa de po-
licies, borsa de conserges, borsa d’administratius, borsa 
d’aparelladors, borsa de tècnics,....

2.

Hem millorat el polígon industrial, reparant els carrers, 
posant senyalització, reparant el clavegueram, asfaltant 
trams de carrers, millorant les redones, posant carril bici,.....

3.

PROTECCIÓ ANIMAL / Què hem fet?
Cessió d’un solar municipal a l’Associació Animalista Guaita per al control de la colònia felina.1.

2. Hem destinat tots els anys una partida pressupostària per a l’esterilització animal. 

3. Hem fet diversos pipicans al poble i a la platja.



TURISME i MEDI AMBIENT / Què hem fet?
1. Hem promocionat el nostre municipi a més fires turístiques, anant a més de Fitur, a la Fira de les Co-

marques i a Saragossa.

2. S’ha millorat la zona accessible al bany adaptat posant noves passarel·les, vestidors, ampliant la zona i 
adquirint noves cadires.

3. Hem aconseguit un nou guardó per a la platja de Xeraco, el Sender Blau.

4. Hem recuperat les sendes La Taula, La Budellera, El Cantalot, El Pas del Burro, l’alternativa als Plans de 
La senda del Tio Niso Riera, i l’accés a la Cova Tortuga o dels Uelos.

5. Hem senyalitzat, actualitzat i elaborat un plànol de  totes les sendes del terme.

6. Hem reequipat i senyalitzat el Barranc Fondo i el Barranc de la Murta.

7. Hem aconseguit que en breu es repare la pista forestal i que es faça un tallafocs de 20 metres a cada 
costat, que amb el camí, serà un tallafocs real de 50 metres.

8. Hem aplicat el Pla de Reducció de la Contaminacíó als polígons industrials controlant els vessaments de 
les empreses.

9. Hem tornat la desembocadura del riu Vaca al seu estat natural de 1992., recuperant el seu sobreexidor 
natural acabant amb la mortandat de peixos i fent que la gent torne a gaudir de la pesca.



FESTES i TRADICIONS / Què hem fet?
Hem recuperat la cordà tradicional amb la inestimable implicació de la Penya Foc Seguit de Xeraco. Hem 
recuperat la interpretació de la Rondalla La Serp de la Venta en Festes del Poble, amb la imprescindible 
implicació de l’AC La Goleta i  Almanac Teatre.

1.

2. Hem introduït una degustació gastronòmica de productes d’empreses locals a les Festes.

3. Hem introduït en la commemoració del 9 d’Octubre un dinar de germanor amb tots els veïns i veïnes amb 
una paella popular.



PATRIMONI i URBANISME / Què hem fet?

Hem iniciat els tràmits per tornar el Repetidor del Plans al poble.

1.
2. Hem iniciat els tràmits per amollonar el nostre terme amb Gandia.

3. Hem modificat en vàries ocasions les normes subsidiàries de Xeraco per tal de facilitar que les empreses 
puguen treballar.

4. Hem corregit tots els informes que des de la Conselleria ens requerien per tal que el Pla General d’Orde-
nació Urbana es puga aprovar. Estem a l’espera de l’aprovació de l’últim informe que s’ha enviat.

5.

Hem donat més de 850 llicències d’obres, 160 llicències d’activitat i 310 cèdules d’habitabilitat.



INVERSIONS EN ESPORT / Què hem fet?
Estem construint un gimnàs que obrirà les seues portes a partir d’octubre. Un gimnàs que compleix amb 
tota la normativa vigent i que té molts més metres útils que l’actual i que comptarà amb climatització, tant 
necessària i important sobretot per als mesos d’estiu.

1.

2. Hem invertit molts diners a la piscina municipal, que atés els anys que té eren necessaris. S’ha canviat 
maquinària imprescindible per al seu funcionament, per a la climatització ambiental de la piscina i dels 
vestidors, així com de l’aigua calenta. Així com estan canviant-se les dutxes dels vestuaris.

3. Hem millorat la il·luminació del trinquet i el seu accés a través d’una rampa exterior.

4. Hem cobert una de les pistes de pàdel i canviat la seua pista.

5. Hem aprovat la remodelació del pavelló del poliesportiu i dels seus vestuaris, obra que ja està adjudicada 
a una empresa local i que finalitzarà abans que comence el pròxim curs escolar.



JOVENTUT i ASSOCIACIONISME / Què hem fet?
Estem rehabilitant l’antic Col·legi de les Monges que obrirà les seues portes a octubre i serà per als joves 
i per a exposicions, colecció etnològica,... un centre sociocultural polivalent on sobretot, els joves tindran 
el seu casal, amb billar, ping-pong, karaoke, cinema, jocs de taula, videoconsoles,,... en definitiva tot el que 
ells van proposar ho farem una realitat a partir d’octubre.

1.

2. Estem rehabilitant la Casa de la Música que obrirà les seues portes per al curs escolar 2019-2020, ja que 
les obres estan a punt de finalitzar.

3. Hem apostat per l’oci alternatiu per al jovent, amb els caps de setmana de gaming, scaperoom, soccer-
ball...



REIVINDICACIONS HISTÒRIQUES / Què hem fet?
Hem aconseguit que després de més de vint anys, el pas subterrani de l’estació del tren siga una realitat.1.

2. Hem fet totes les gestions que calia per tal d’entrar al Programa Edificant de la Conselleria d’Educació i 
poder redactar el projecte i construir les Escoles. Per fi este mes de maig ens ho han concedit, així que a 
partir de setembre sols quedaran 3 anys perquè la unificació de les escoles siga una realitat.



AGRICULTURA / Què hem fet?
Hem aprovat un Pla de Cremes Local que ha facilitat molt la crema als nostres llauradors.1.

2. Hem acondicionat el Caminàs, asfaltant-lo i alçant-lo. 

3. Hem repartit tots els anys “kits de la mosca” per a tots els llauradors que ho han sol·licitat.

4. Hem destinat 8.000 € tots els anys a asfaltar aquells camins rurals que el Consell Agrari ha proposat.

5. Estem realitzant esforços amb Xeresa, Gandia i la Conselleria per tal de buscar una solució definitiva al 
drenatge de la marjal.

6. Hem aprovat el reasfaltat del Camí de les Madrilenyes que començarà en breu.

7. S’han fet cursos de poda gratuïts, de cultius alternatius i cursos per a l’obtenció del carnet d’aplicadors i 
manipuladors de productes fitosanitaris



AJUDES SOCIOCULTURALS  i  A L’ESTUDI / Què hem fet?
1. Hem augmentat la partida d’ajuda a domicili de manera considerable.

2. Hem continuat subvencionant i ajudant en tot el que podem a les associacions de Xeraco.

3. Hem fet cursos gratuïts a la piscina municipal per a les xiquetes i xiquets de l’AMPA del Col·legi Joanot 
Martorell de Xeraco i per als membres de l’Associació de Jubilats i Pensionites.

4. Hem continuat donant beques a l’estudi de 400€ als estudis superiors.

5. Hem subvencionat l’escoleta infantil amb 180€ anuals dels 0 als 2 anys, ja que de 2 a 3 està subvencionat 
per la Conselleria, convertint-se la nostra escoleta en una de les més barates de la comarca.

Política
- Com hem demostrat: tractarem i atendrem a qualsevol persona independentment de la seua ideologia. L’Ajuntament és 
la casa de les totes i tots. Xeraco i la seua gent estaran sempre per damunt de qualsevol empresa o govern de la Manco-
munitat, Diputació, Generalitat, Govern d’Espanya o Comissió Europea.

- Som l’única força, a Xeraco, valencianista, progressista que mira per la igualtat de tota la societat, respectant el medi 
ambient i fem política de baix cap d’alt. 

Joventut
- Fomentarem la creació del Consell Jove Municipal on les persones joves puguen decidir sobre la inversió en polítiques 
de joventut. El Casal Jove estarà en uns mesos a l’Antic Col·legi de les Monges. Serà un punt de reunió de la gent jove on 
podran fer ús de les instal·lacions amb una sala de cinema, videojocs, jocs de taula, futbolí, billar... Conforme van triar 
ells.

- El Parc de l’Estació comptarà amb les instal·lacions d’oci a l’aire lliure, com la finalització del Skate Park, Calistènia, 
camp de futbet, un escenari...

- A la part superior de la Casa Cultura s’habilitarà una sala d’estudi i una sala per fer treballs grupals,a partir d’octubre 
que ja estarà acabada la rehabilitació de la Casa de la Música.

- Continuarem fomentant la música alternativa i en valencià.

AMB TU SEGUIM AVANÇANT / Què farem!



Benestar Social i Igualtat
- Convertirem l’Escola Vella en un Centre de Dia per atendre a les persones majors o amb dependència.

- L’Ajuntament es farà càrrec de les vacunes per a les xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys.

- L’Ajuntament organitzarà campanyes de conscienciació contra la ludopatia, l’homofòbia, xenofòbia, masclismes, bull-
ying, drogodependència, alcoholisme…

- Continuarem fent cursos gratuïts a la piscina municipal per als membres de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Xeraco.
- Des de l’Ajuntament es fomentarà escrupolosament el tracte igualitari sense importar el sexe, orientació sexual, lloc 
d’origen, nivell adquisitiu i respectant els drets lingüístics.

- Creació d’un Consell d’Igualtat Municipal, on es consultarà, proposarà i es farà un seguiment dels assumptes d’aques-
ta àrea.

Educació i Esports
- La Conselleria este mes de maig, a través del programa Edificant, ens ha delegat les seues competències perquè a 
setembre pugam començar ja a fer realitat la unificació del Col·legi de Xeraco. Segons les previsions reals, entre l’adju-
dicació i redacció del projecte i posterior adjudicació de les obres i construcció de l’edifici, podrem tindre unificades les 
escoles per al curs 2023-2024. Estem parlant d’una inversió de més de 6.000.000€.

- Des de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’AMPA es promourà l’Escola Matinera per a les famílies que no tenen on 
deixar els fills per qüestions laborals. A més, es faran activitats extraescolars en Nadal i Pasqua, conforme es fa a l’estiu. 
I es continuarà amb el conveni per fer cursos gratuïts a la piscina municipal.

- Crearem rutes segures escolars mitjançant senyals tant verticals com a la vorera.

- Unirem més l’escola amb el poble. Fomentarem tallers per a les xiquetes i xiquets d’agricultura de temporada, cuina 
saludable i tradicional, teatre, història i patrimoni local...
- Seguirem inverint en el manteniment i modernització del poliesportiu municipal i altres intal·lacions esportives.

-Fomentarem una escola de vela i donarem suport a tots els clubs esportius perquè continuen participant a totes les 
competicions esportives que puguen portar el nom de Xeraco allà on vagen.

Festes, Cultura, Tradicions i Oci
- La Regidoria de Festes agafarà un paper més directe en la organització de les festes i farem tàndem entre l’Ajuntament 
i la Penya de Festes.

- Fomentar la creació d’una colla de dolçainers i tabaleters de Xeraco.

- Dinamitzarem l’oferta cultural per ser un punt de referència comarcal.



Participació ciutadana i Associacionisme
- Continuarem amb els pressupostos participatius incrementant la seua partida i crearem un reglament de participa-
ció ciutadana consensuat amb totes les entitats del poble.

- Fomentarem l’associacionisme a través de la creació del  Consell de Participació Ciutadana i este serà qui aprovarà els 
criteris per a donar les subvencions a les diferents entitats del poble.

Benestar animal
- Respecte el servici de recollida d’animals s’exigirà que siga mitjançant protectora d’animals i mai per una canera on es 
sacrifique a l’animal. Per això promourem un servei mancomunat a la Safor-Valldigna de recollida de mascotes.

- Aplicarem el mètode CES (Captura – Esterilització – Solta) que implica la captura de tots o la majoria dels gats d’una 
colònia, esterelitzant-los i retornant-los al seu territori amb una marca.

- Possibilitarem llocs per al control alimentari en zones no urbanes per a l’alimentació dels gats. Les persones autoritza-
des tindran una acreditació per a poder donar pinso als animals, qualsevol persona sense autorització que alimente als 
animals serà sancionada. Així evitem els atropellaments innecessaris i els accidents als vehicles.

- Promourem tallers d’esterilització felina i l’ús del xip per part dels gossos. Informarem i conscienciarem tant a la po-
blació com als serveis locals del maltractament animal.

- Instal·larem càmeres en els punts calents, com la zona escolar, per a controlar la recollida d’excrements d’animals i 
així multar al propietari, si és addient.

Agricultura, Medi Ambient,Patrimoni i Turisme
- Modernitzarem i actualitzarem el Consell Agrari Municipal, com a màxim òrgan consultiu.

- Farem el carril bici del poble a la platja.

-Continuarem controlant els vessaments, posant en valor el nostre patrimoni natural recuperant més sendes i mante-
nint el nostre riu.

- Recuperarem més sendes i un forn de calç a la muntanya i una pesquera al riu.

- Gestionarem de forma directa l’aigua potable i una de les primeres mesures que farem serà la de fer una planta desni-
trificadora perquè pugam beure aigua sense nitrats.

- Donarem una targeta per a tots els vehicles que paguen l’impost de circulació a Xeraco, i així farem els pàrquings muni-
cipals de la platja (el de l’entrada, el del centre cívic, el nou que està a la zona nord) i el que farem a l’estació del tren, d’ús 
exclusiu dels qui paguen l’impost de circulació al poble.



Jacinta Rubio
Candidata a l’Alcaldia de Xeraco


