
 

 
 

 

 

 

Programa de Legislatura  

2015 - 2019  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA TURISME I FESTES 

Apostem com fins ara per la recuperació i la consolidació del comerç localitzat 

en trama urbana, integrat per xicotetes i mitjanes empreses, que són la base 

del teixit econòmic i social, propi i identificatiu del nostre model tradicional de 

municipi.  

Volem seguir  treballant i impulsant el model del sector primari com a propulsió 

de l’activitat econòmica, ja que aquest sector comença a ser una realitat i 

l’Ajuntament ha de ser una ferramenta per a impulsar-lo i promocionar-lo. 

Estem modernitzant el Consell Municipal Agrari per a què siga un organisme de 

participació real i un organisme o ens autònom, per a impulsar, amb unes línies 

de treball d’alta qualitat, els productes de l’agricultura i també la ramaderia. 

Creació d’un Espai Crowdfunding per a la coordinació entre empresaris i 

emprenedors mitjançant l’ADL municipal.  

Impulsar la política de qualitat, el tractament de la informació i publicació en els 

diferents llocs on fins avui treballem.  

Volem impulsar l’economia verda, amb l’auto producció d’energia, com el 

biogàs o la biomassa. Volem realitzar un estudi que ens situe i ens diga quines 

són les possibilitats de matèria prima que tenim per a que la producció puga ser 

rendible per a la nostra població. 

Propiciar la correcta gestió silvícola dels terrenys forestals locals, generant 

energia autòctona i barata, l’ús de la qual afavoreix la regeneració i conservació 

de les masses forestals, posant en contacte propietaris i consumidors de 

llenya/biomassa mitjançant l’associacionisme. 

Mantenir les activitats comercials i de dinamisme econòmic que fins avui hem 

aconseguit i evolucionar-les qualitativament. 

 



 

 
 

Apostem per la nostra Fira Gastronòmica com a reflex de la qualitat del 

comerciants de la nostra terra. I també per les rutes gastronòmiques, on 

coneixem les particularitats i les característiques dels nostres productors 

agroalimentaris. 

Volem seguir impulsant la marca turística intercomarcal, Serra Mariola, que 

involucra les empreses de la nostra població, sobretot del sector  turístic, 

artesanal i agroalimentari. 

Seguirem impulsant el turisme local, amb la creació de noves rutes turístiques 

tant en el casc antic, com al nostre entorn natural, teatralitzades i /o amb guies i 

diferents col·laboradors.  

L’oferta festiva de la nostra població cal seguir mantenint-la ja que també és 

motor del sector serveis, i possibilita que la nostra població siga també un 

referent turístic, a banda de l’entorn mediambiental que ens envolta. 

Sol·licitar la declaració de festes d’interès turístic de la Comunitat Valenciana 

per a les Festes de Moros y Cristians, Carnestoltes i La Fireta de Sant Antoni, 

per donar-los major difusió turística.  

 

NOVES TECNOLOGIES 

En els últims quatre anys, les noves tecnologies a Muro han tingut un 

creixement important. Tenint en compte la base ja construïda, portarem 

endavant nous projectes. 

Seguir apropant la gestió administrativa de l’Ajuntament a les persones, 

facilitant l’accés des de casa a tots els departaments. 

Crear un espai de comunicació per difondre tota aquella informació que genera 

l’Ajuntament mitjançant els diferents canals comunicatius i les xarxes. 



 

 
 

Cursets d’informàtica i noves tecnologies per a persones majors. 

Cursets per incentivar el comerç electrònic i l’ús de les noves tecnologies 

(xarxes socials, etc) a les pimes i associacions de comerciants. 

 

EDUCACIÓ, CULTURA I TRADICIONS  

En l’actualitat i tenint en compte la situació socioeconòmica, créixer no significa 

fer-se més grans, sinó mantenir qualitativament i quantitativament tot allò que 

tenim. Per tant, seguirem potenciant les nostres activitats, perquè continuen en 

aquesta línia, sent referent a la nostra comarca (Fireta, Carnestoltes, Festa del 

Llibre, Danses al Palau de la Senyoria, 9 d’Octubre) a més de continuar amb 

una programació cultural anual de referència. 

Continuarem impulsant la construcció i rehabilitació de Les Caixetes perquè 

siga un lloc multifuncional, per tal que ens òbriga les portes cap a l'exterior en 

educació, cultura i tradicions, i també convertir-les en seu universitària. 

Muro ha estat una terra de música i de músics. Prova de la nostra decidida 

aposta ha estat la implantació del Concurs Internacional de Composició de 

Música per a Banda Vila de Muro o el Concurs de Guitarra per a Joves 

Intèrprets. Però anem un pas més enllà. Muro treballarà per aconseguir sòl 

dotacional per a la construcció d’un auditori que inclourà un arxiu 

específicament musical per potenciar i salvaguardar la nostra música i els 

nostres talents. Una aposta decidida per reconèixer la tasca dels nostres 

músics i compositors.  

Continuarem renovant el Centre Cultural, i després de l’adequació del pati de 

butaques i el trencament de barreres arquitectòniques, renovarem la caixa 

acústica per a una millor sonoritat del Centre. 



 

 
 

Continuarem el nostre projecte de promocionar el valencià en totes les 

activitats com el rock, el folk, el teatre, el cinema, etc., a més de les contínues 

campanyes des de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià. 

Estem i estarem al costat de les associacions del nostre poble, que són l’actiu 

més important de Muro, per impulsar iniciatives conjuntes que donen 

rellevància i importància a la nostra localitat.  

Continuarem invertint en la gent de Muro i facilitant que realitzen les 

campanyes d’imatge per a les activitats del poble, i també donarem suport a 

totes les iniciatives donant-les a conèixer mitjançant l’activitat anual de Muro 

(Dijous Literaris, Dissabtes Màgics, teatre, música, etc.) 

Potenciar el teatre mitjançant una Mostra de Teatre exclusiu en valencià partint 

de la base de les companyies teatrals locals. 

Potenciar un mes de Juliol musical i teatral amb programació habitual (concerts 

de la Unió Musical de Muro, Jazz amb la Manco) i recuperar activitats, com 

cinema a la fresca i altres.  

Hem augmentat les nostres infraestructures culturals amb l’Arxiu Municipal i la 

Sala d’Exposicions que juntament amb la Sala Pintor Jover, són refent en les 

arts plàstiques a la comarca, i continuarem la programació d’exposicions 

d’obres d’autor i d’altres com les de les diferents universitats amb les quals 

tenim convenis de col·laboració.  

La línia de treball de Compromís, amb la participació de les nostres 

associacions, ha posat al capdavant del nostre territori moltes de les activitats 

tradicionals que realitzem al nostre poble. El camí que tenim fet no el deixarem 

de costat i proposarem noves iniciatives dins d’aquestes activitats (Fireta, 

Carnestoltes, Festes de Muro, Festa del Llibre, Danses del Palau de la 

Senyoria, Fira Gastronòmica, 9 d’Octubre) perquè cada vegada siguen més 

importants, si cap, en el motor sociocultural i econòmic del nostre poble. 



 

 
 

Creació d’una comissió cultural consultiva, un Consell de Cultura amb totes les 

entitats culturals del poble. 

Aposta ferma per la Mancomunitat en matèria de Cultura ja que entre tots els 

pobles que la configurem, ens enriquim i podem aconseguir una programació 

amb molta qualitat i d’artistes comarcals. 

Continuar reivindicant la construcció urgent i vital del nou Bracal. L’educació ha 

estat i és una prioritat per a Compromís. 

Insistirem a demanar una línia més d’Infantil i de Primària, per continuar la 

qualitat de l’ensenyament a Muro. 

Els més menuts són el futur de la nostra vila, per això ajudarem les famílies que 

ho necessiten en l’escolarització dels menuts entre 0 i 3 anys en funció de les 

necessitats econòmiques de les famílies sol·licitants. 

També continuarem ajudant els nouvinguts perquè s’adapten mitjançant el 

Voluntariat pel Valencià, ajudant-los i fent-los més fàcil que comprenguen i 

parlen la nostra llengua. 

 

ESPORTS 

Com és habitual en la visió de Compromís en la gestió pública de l’esport al 

nostre poble, és primordial la potenciació de l’esport base, dels més menuts. 

Sempre hem intentat incidir en el fet que l’esport forme part de la vida dels 

murers i mureres com a base fonamental i enriquidora del seu 

desenvolupament diari. I per portar a terme aquesta visió és essencial treballar 

des dels més menuts. Treballem en aquest sentit implicant també els clubs de 

Muro en la gestió de les nostres escoles municipals, mitjançant els convenis de 

col·laboració que estan donant un fruit important en l’esport del poble de Muro. 



 

 
 

Com ha estat fins ara i així continuarà sent, les escoles esportives municipals 

tenen la màxima prioritat en l’esport murer. Potenciarem noves modalitats des 

de les escoles esportives municipals com hem fet fins ara (Gimnàstica Rítmica, 

Frontennis, Atletisme), a més de mantenir les que tenim i impulsar més les 

escoles dirigides a gent gran. 

Proposarem a la Junta Esportiva Municipal i posteriorment al Ple, l’elaboració 

d’un projecte que urbanitze tota la zona esportiva actual i els terrenys alliberats 

del R6 per a així poder anar desenvolupant-lo en la mesura de les possibilitats 

econòmiques i d’ajudes que adjudiquen de l’administració provincial, 

autonòmica o nacional, dissenyant noves zones esportives, a més de parcs i 

zones d’esbarjo. 

Construirem en algunes zones del nostre poble una pista d’skateboard i de 

multiesport, per donar més possibilitats d’oci a la gent. 

Som conscients de l’arrelament que la pràctica de l’escalada esportiva té al 

poble. Per tant proposem la construcció d’un boulder cobert per a l’entrenament 

i pràctica d’aquest esport quan les condicions meteorològiques no són 

adequades per a fer-ho al exterior. 

Després de la construcció dels vestidors, el proper pas serà el cobriment lateral 

de la pista d’hoquei. 

Les instal·lacions són molt importants, ja que potencien la participació de molts 

esports, per això proposem la creació de pistes de tennis i pàdel seguint els 

indicadors de l’elaboració del projecte d’urbanització del poliesportiu per tindre 

clara l’ubicació de cada instal·lació pensant en futures ampliacions del 

poliesportiu. 

Tenim una línia d’ajudes per a la gent jove amb les beques academico-

esportives, iniciarem una nova línia d’ajudes per als esportistes individuals 



 

 
 

sèniors que competeixen a nivell nacional, ja que també necessiten un 

recolzament important en la seua disciplina. 

Amb el projecte de carrils bici per a Muro, potenciaríem la salut per a menuts i 

grans a banda de crear zones lúdiques i d’esbarjo adjacents al carril bici. 

 

MEDI AMBIENT 

Des de l’administració local ens toca conscienciar la gent que necessitem els 

esforços de totes les persones per a configurar una terra digna per a viure-hi. 

En aquest sentit, entre tots s’ha aconseguit el bon nivell adquirit pel nostre 

poble i volem continuar-lo i mantenir-lo, però reforçant les eines que dirigisquen 

el poble per la via de l’ecologia i la protecció mediambiental. En aquest sentit, 

algunes de les pràctiques beneficioses han estat evolucionar el PGOU en els 

termes que està, sense fer cap PAI que poguera perjudicar mediambientalment 

el nostre Muro o protegir la nostra senda Font del Baladre - Fontanars - Riu 

d’Agres, convertint-la en Paratge Natural Municipal. 

Continuarem el nostre projecte de mobilitat elaborant un projecte de carril bici 

per a tot el municipi de Muro. 

Rehabilitació de l’àrea recreativa de la Font del Baladre. 

Construcció del Pont de Ferro amb el consorci de la via verda. 

A més del pavelló del Poliesportiu, continuarem utilitzant les dependències 

municipals per crear plantes fotovoltaiques per traure un rendiment ecològic i 

econòmic per al poble. 

Continuarem exigint a la Conselleria la construcció de l’àrea recreativa de la 

Querola, que està aprovada des de 2008 i no està començada. 



 

 
 

Restaurarem un monument singular de la nostra població com és la bassa de 

Turballos. 

Realitzarem un catàleg i ordenances d’arbres singulars i mil·lenaris de Muro  

Recuperar i potenciar el voluntariat mediambiental que es venia fent fa uns 

anys, no només en matèria de prevenció d’incendis sinó també amb tasques de  

manteniment, neteja i repoblacions puntuals. 

Proposta de creació d’un Camp de Treball internacional al estiu per a joves de 

tota Europa amb una durada de dos setmanes per a tasques de voluntariat 

ambiental. La qual cosa fomentaria també l’intercanvi amb joves de la població i 

el comerç local. 

Defensarem la salut mediambiental i pública, per això recolzarem totes les 

iniciatives encaminades a aturar qualsevol tipus d’agressió mediambiental. 

 

SANITAT, SERVEIS SOCIALS, DEPENDÈNCIA I JOVENTUT  

En aquestes àrees els últims anys han estat un poc difícils, a causa de la 

situació actual, però cal dir que hem treballat de valent amb moltes iniciatives 

que hem detallat en el document resum de la legislatura 2007-2011, com per 

exemple les ajudes individuals d’emergència social, programes d’inserció 

familiar i moltes més. Però també hem creat situacions noves com el Centre 

Jove El Canyaret, el Pla d’Educació per a la Salut o el Centre Social de 

Benàmer que ja teníem en l’anterior programa. 

Continuarem donant molta importància als Serveis Social i la Joventut, 

bàsiques per al desenvolupament d’un poble. 



 

 
 

Sanitat 

Seguirem apostant per la construcció d’un nou centre de salut. 

Continuarem fent campanyes informatives per potenciar hàbits i conductes 

saludables 

Promourem des de la participació ciutadana, campanyes de formació sobre 

drogues, sexualitat, hàbits saludables, etc. 

Serveis Socials 

Facilitarem la inserció en la societat de les persones nouvingudes, amb 

programes tant per a l’estabilitat econòmica i social, com també cultural, 

mitjançant cursos específics de valencià, entre altres. 

L’assessorament jurídic a la dona que tenim en l’actualitat al nostre poble és 

referent i primordial. Continuarem tractant el tema de la desigualtat, que és una 

lacra en la societat actual. 

Proposem la creació d’una borsa de voluntariat Social. 

Continuarem ajudant la gent redoblant esforços per assistir els més 

necessitats, amb ajudes directes des del pulmó social del nostre poble: El 

Matzem. Volem continuar la cultura del Respecte i la Convivència 

Ajudarem els més necessitats amb noves bonificacions com ara les de les 

escoles d’estiu, pensionistes, famílies nombroses, discapacitats, brossa, etc. 

Dependència 

Crearem una regidoria dedicada a les polítiques d’igualtat, inclusió i participació 

de les persones amb discapacitat. 



 

 
 

Creació del fons local de promoció de l’accessibilitat, nodrit pels recursos 

procedents de destinar l'1% del total del pressupost municipal de la corporació 

local. 

Creació i sosteniment d’un banc de recursos tècnics per a les persones 

dependents on es pogueren centralitzar tots aquells utensilis o aparells (cadires 

de rodes, llits articulats, materials ortopèdics, grues per a persones, andadors, 

crosses, etc) de veïns particulars o entitats locals (col·legis, centre salut, centre 

social, ...) que no són utilitzats en l’actualitat i així poder ser reciclats o reparats, 

donant-los un nou ús. 

Aprovació i posada en pràctica d’un Pla local de Promoció de la Formació i 

Ocupació de les persones amb discapacitat, debatut i negociat amb els agents 

socials i les organitzacions de persones amb discapacitat i famílies. 

No acceptació dels procediments de licitació pública d’empreses que, estant 

obligades, no acrediten el compliment de la quota legal de reserva del 2% a 

favor de persones amb discapacitat. 

Reserva d’un 6% dels contractes públics municipals que licite la corporació a 

empreses d’ocupació protegida (centres especials d’ocupació) de persones 

discapacitades. 

Creació d’una Oficina Local de Vida Independent, en col·laboració amb el teixit 

associatiu existent, encarregats de desenvolupar programes que facen efectiu 

el dret de les persones discapacitades a ser incloses en la comunitat i portar 

una vida de manera independent. 

Aprovació en aquesta legislatura un Pla d’inclusió al municipi de les persones 

discapacitades, que articule tota la política de la corporació local en matèria de 

discapacitat. 



 

 
 

Submissió rigorosa de la concessió de llicències d’obres i autoritzacions de 

funcionament per la corporació local a la qual s’acredite pel promotor de la 

construcció, edificació o servei del compliment de la legislació aplicable en 

matèria d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques. 

Millora en la senyalització dels edificis i dependències municipals per una millor 

orientació de les persones amb problemes de comunicació, així com 

introducció de mesures de seguretat en les obres a la via pública per a evitar 

accidents en les persones en discapacitat visual. 

Formació i assessorament als professionals de les administracions locals que 

intervenen en el disseny, gestió, realització, informació i suport de les activitats 

culturals, recreatives, esportives i d’oci sobre les característiques i sistemes 

d’accessibilitat de les persones discapacitades. 

Incorporar en totes les polítiques, estratègies, programes i accions de la 

corporació local la perspectiva d’igualtat de gènere i discapacitat. 

Posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació, presa de 

consciència i educatives de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els 

grups de la població de l’àmbit del municipi, sobre la realitat de les persones 

discapacitades. 

Joves 

La construcció del Centre Jove El Canyaret ens dóna unes possibilitats úniques 

per a invertir en joventut. Amb aquesta infraestructura i el Pla d’Educació per a 

la Salut, hem iniciat un projecte on farcirem d’activitats aquest centre, gestionat 

a més pels mateixos joves i amb les seues idees. 

Continuarem iniciatives exitoses com el Bus de la Festa (referent a la comarca), 

les Nits del Centre o el Bus Universitari. 



 

 
 

Volem que els xiquets i xiquetes de Muro, així com els i les joves també tinguen 

veu. Fomentada des de les escoles, per promoure la democràcia i la 

participació, pensem que és clau la creació del Consell d’infants i Joves, per a 

que ells també puguen decidir i acordar quines són les seues prioritats per al 

present i el futur del poble. 

Proposem l’apertura del poliesportiu durant la nit, per a que qualsevol persona 

puga practicar l’esport que desitge sempre que vulga. 

També continuarà sent molt important el treball que es realitza en les escoles 

sobre l’educació vial. Els més menuts i l’educació dels més joves són bàsics 

per al patrimoni de Muro. 

Volem habilitar un espai d’estudi en època d’exàmens, amb zona wifi. 

 

SERVEIS MUNICIPALS 

És possiblement l’àrea més propera a la gent i al poble i una de les que més 

cura i sensibilitat mereix per a Compromís. El nostre objectiu sempre ha estat 

que tota murera i murer es trobem còmodes al seu poble, per això portem molt 

de prop la gestió diària dels serveis municipals. La gent ha de viure dignament i 

treballem diàriament en aquest sentit. 

Hem acomplert gairebé totes les iniciatives que teníem en el programa en 

l’anterior mandat, però la línia i el treball que s’ha de seguir ha de ser més 

minuciós, si això és possible, i intentar solucionar els problemes dels nostres 

conciutadans, de la millor i més ràpida manera possible. Per això: 

Continuarem la nostra intenció de soterrar tots i cadascun del contenidors del 

nostre poble. 



 

 
 

Mitjançant campanyes de conscienciació, farem veure a la gent els beneficis de 

reduir la producció de residus d’envasos potenciant els envasos retornables, 

evitant l'ús de bosses de plàstic, etc. 

Continuarem prenent mesures al centre urbà i potenciarem que s’hi circule en 

les condicions tècniques que prescriuen les normes, per seguretat i tranquil·litat 

dels veïns i vianants.  

Seguirà sent objectiu primordial per  a Compromís, mantenir les condicions 

adequades de tots els parcs del nostre poble per a la seua utilització, així com 

la resta d’espai públics. 

 

HISENDA I PERSONAL  

Podem dir en veu alta i sense por, que la gestió econòmica de l’Ajuntament de 

Muro durant els últims 16 anys, ha estat molt bona. L’endeutament, des que 

l’equip de gestió de Compromís està al capdavant del nostre poble, s’ha reduït 

d’un 68% a un 16%, tot tenint en compte la situació socioeconòmica actual. I 

seguirem en aquest sentit, ja que els diners de l’Ajuntament de Muro no són 

diners de l’equip de govern de torn que entre, sinó de totes les mureres i de tots 

els murers. Per tant, els gestionem i gestionarem amb molta responsabilitat i 

sabent que tots els recursos econòmics sempre han estat, estan i estaran 

invertits en el nostre municipi. 

Crearem noves bonificacions en temes puntuals com ara les de les escoles 

d’estiu, pensionistes, famílies amb tots els seus membres aturats de llarga 

duració, famílies nombroses, plaques solars en l’IBI, ICIO, discapacitats, 

brossa, etc. 

Bonificarem tot aquella persona o entitat que invertisca en la supressió de les 

barres arquitectòniques.  



 

 
 

Treballarem l’organigrama i posarem en funcionament una catalogació de llocs 

de treball del funcionariat per maximitzar els recursos humans del nostre 

Ajuntament. 

Buscarem serveis que aporten millores econòmiques a l’Ajuntament com els 

que hem fet en aquesta legislatura: negociació de tarifes telefòniques o 

redistribució del servei ADSL, plecs de condicions per a unificar les 

assegurances dels edificis públics del nostre poble o la gestió de l’enllumenat 

públic. Aquests exemples d’actuacions comporten un abaratiment de les 

despeses del nostre Ajuntament. Aquesta és una de les nostres línies de gestió 

per a la reducció de despesa pública. 

De cada 10€ en inversió al nostre poble, els murers tant sols n’han aportat 1,5€ 

amb els seus impostos. Hem gestionat l’entrada a Muro del 85% dels diners 

invertits a la nostra població. Aquest és el camí que continuarem perquè als 

nostres conciutadans els arriben recursos i infraestructures dignes. 

 

URBANISME 

Com és bandera en la nostra gestió des de fa uns quants anys, tenim molta 

cura de les venes i artèries del nostre poble i ens hi dediquem de manera 

especial, per això cuidarem com fins ara de les xarxes d’aigua i claveguerams 

de la vila de Muro. També hem tingut sempre la premissa de construir edificis 

amb contingut, és a dir, edificis vius i per a la gent, i aquesta és i serà la nostra 

filosofia, omplir de contingut tot allò edificat, com per exemple el nou Arxiu i 

Sala d’Exposicions Municipal, o ja el més conegut Centre Social Matzem. 

Els parcs i jardins sempre han estat prioritaris per al nostre col·lectiu, per tant, 

continuarem millorant les zones que tenim, eixamplant-les o creant-ne de noves 

allà on calga; és primordial per a Compromís humanitzar el poble i no hi ha més 

bona manera de fer-ho que amb l’adequació dels nostres parcs. 



 

 
 

Per posar-ne exemples, tenim projectes que assolirem de mica en mica, tenint 

compte de mantenir tot allò creat: 

Reurbanitzarem algunes zones del nostre poble que ens queden per conformar 

un Muro sa i fort des de la seua base. 

Continuarem el projecte d’eliminació de les barreres arquitectòniques de Muro. 

I després de les portes d’obertura automàtica en tots els edificis municipals, 

continuarem un projecte per rebaixar les voreres per a una bona circulació de la 

gent amb problemes de mobilitat, persones amb carrets de bebés o amb 

carrets de la compra. La nostra prioritat és fer la vida als nostres ciutadans més 

accessible i còmoda. 

Seguirem la nostra política de fer créixer el poble basant-nos en el Pla General 

d’Ordenació Urbana. Volem evolucionar i créixer de manera sostenible, 

compacta i integrada. 

Cal invertir en les xiquetes i els xiquets (en allò que ells decidisquen per mitja 

del Consell d’Infants) així com també posant als nostres parcs joguines per a 

ells i, com hem fet fins ara, per als més menuts que encara no caminen. 

També és primordial, i volem potenciar l’ús dels serveis públics comarcals. 

Ampliar el parc del Batà continua sent el nostre objectiu per aconseguir 

incrementar el pulmó del nostres poble. 

Incloure al Parc del Batà i/o el del rellotge elements de gimnàstica per a majors, 

com els que hi ha a altres ciutats, perquè la gent gran també és important i 

molts d’ells no es poden costejar un gimnás. 

La construcció d’un nou centre salut, per a la qual cosa ja hem cedit els 

terrenys. 

 



 

 
 

TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA  

Compromís continua pensant que l’administració local hauria de tenir més 

competències i recursos per a la gestió de la seguretat als municipis, però no 

obstant això, és un una limitació en la qual no podem incidir i per tant, i en la 

mesura de les nostres possibilitats, creiem que estem treballant encertadament. 

Continuarem millorant la plantilla de la Policia Local i seguirem formant els 

nostres agents.  

Ampliarem, en la mesura que es necessite, el material per facilitar-ne les 

condicions de treball i així potenciar la seguretat del poble. 

Garantirem un servei administratiu eficaç i propi per a la tramitació dels 

procediments. 

També oferirem una programació continuada de campanyes de prevenció, 

sobretot en aspectes d’educació viària i també d’altres de sensibilització com 

ara la bona utilització dels espais i dels serveis públics. 

Treballarem en l’atenció i ajuda de qualsevol problema que es derive de la 

violència de gènere, ajudant directament les persones afectades. 

I incidirem en el respecte de dos senyals tan bàsics per a la societat com 

l’aparcament per a discapacitats i els passos de vianants; les persones i per 

tant els vianants, són la part més important del nostre projecte. 

 

 

 

 



 

 
 

PEDANIES 

Setla, Benàmer, Turballos i l’Arquerieta Jordà són pedanies mureres amb 

identitat pròpia. Hi hem invertit per millorar, en paral·lel a Muro, la vida a la 

seua gent. Totes són part fonamental de la nostra població i gràcies a 

aquestes, Muro té la idiosincràsia tan especial que atresora. Per tant, són part 

imprescindibles en el creixement sostenible del nostre poble. 

Continuarem aportant recursos humans i materials, perquè el seu creixement 

en serveis no es debilite pel seu creixement poblacional. 

Millorarem la vida dels nostres veïns aportant i fent arribar activitats culturals i 

activitats socials. 

Seguirem destinant una partida d’activitats per poder portar endavant aquelles 

propostes que es facen des de les pedanies. 

Acabar i mantenir el carril bici fins a Turballos. 

 

 


