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Noves Formes per a un nou temps

Estem vivint uns anys molt complicats per una crisi que és el resultat d'unes
polítiques pensades per beneficiar uns pocs, en contra dels interessos de la majoria.
Compromís, amb els nostres valors de la transparència, la participació ciutadana, de
l'esquerra valenciana i ecologista hem plantat cara a totes eixes injustícies.

Ens presentem a Benirredrà pensant en la millora contínua del poble i el poble
som les persones que hi vivim. Volem una vida digna per a tot el veïnat. Totes les veus
compten, la teua també.

Fa temps que al nostre voltant estan canviant les coses, som espectadors de
com la manera de fer política està canviant, com cal deixar enrere les formes
imposades en la transició,

i com, cada vegada, cal aprofundir en una vertadera

participació ciutadana. Votar cada quatre anys no és democràcia, la vertadera
democràcia és la participació constant.

Cal deixar de ser espectadors i ser protagonistes, cal entre tots construir la
Benirredrà que volem i per això et presentem un programa que ho farà possible.
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Participació

El paper de l'alcaldia:
L’alcalde, com a primer representant de la Corporació, i els i les regidores, han
d’exercir el contacte directe amb el veïnat de manera coresponsable, han de detectar i
resoldre els problemes de la ciutadania d’àmbit municipal, han d'intervenir en els
d’altres àmbits competencials i han de traslladar i explicar les decisions municipals i
els seus efectes al Poble.

Estratègia de poble:
Quin Benirredrà volem? Com planifiquem els propers anys sense improvisar? És
necessari redefinir o crear una estratègia pròpia de poble i aquest procés s’ha de
realitzar participativament amb totes les persones i entitats cíviques del municipi.

Pressupostos participatius:
Les inversions previstes al Pressupost Municipal s'han de sotmetre a Consulta
ciutadana per tal que la ciutadania decidisca les inversions i/ o les prioritze.

Obres amb participació:
Planificació conjuntament amb el veïnat afectat dels projectes d'obres o
projectes. Per previndre i disminuir les molèsties que aquestes intervencions poden
causar, ja que si la ciutadania intervé durant el procés i n’és conscient de les fases de
desenvolupament de l’obra i el projecte se sent part del mateix, disminuint el rebuig i
propiciant la seua motivació i difusió de la mateixa.
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Audiències Públiques.

L’Alcaldia ha de donar compte periòdicament a la ciutadania sobre la gestió
municipal i sobre aquelles decisions i projectes que afecten a Benirredrà de manera
important. És per això que figures com el debat sobre l’Estat del Municipi, amb formats
oberts per facilitar l’intercanvi d’informació amb el veïnat, associacions i altres forces
polítiques són necessaris i convenients.

Igualment, realitzar una audiència pública anual on es done compte de la gestió
econòmica municipal, així com del seguiment dels indicadors de benestar del municipi
facilitant la comunicació Ajuntament-Ciutadania.
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Compromís amb la Transparència
Crear un Portal de dades obertes on siga públic:
● Informació sobre corporació municipal i plantilla
➔ Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.
➔ Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament, tant a nivell polític com administratiu (Corporació, plantilla
municipal, organització per Departaments, estadístiques sobre personal…)
➔ Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com
llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic
rellevant.
➔ Publicació en la pàgina web municipal de forma completa i sempre
actualitzada de la Relació de Llocs de treball (RPT) de l’Ajuntament sempre
d’acord amb la Llei de Protecció de Dades.

● Transparència en les contractacions d’obres i serveis
➔ Es faran públics tots els contractes i convenis existents.
➔ Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.
➔ Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per
l’Ajuntament.
➔ Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres
de major importància.
➔ Seguiment i control de l'execució de les obres.
➔ Obres d'infraestructura geolocalitzades (s'hi inclouen les obres en curs, les
projectades, les executades i les aprovades pendents d'execució)
➔ Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d'execució, data d'inici
i de finalització (expedients d’adjudicació en curs)
➔ Modificacions, reformes i pròrrogues dels contractes d'obres
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● Dades ambientals, socials i ciutadanes.

➔ Informació sobre la situació mediambiental del municipi, amb dades
actualitzades convenientment.
➔ Informació sobre consums, per tal que la ciutadania puga constatar
l’eficiència i l’estalvi en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc.

● Finances Municipals

➔ Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels
pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el
deute municipal

tant amb bancs

com

amb proveïdors, creditors,

administracions a més de l’estat, dels comptes municipals.
➔ Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del
pressupost.
➔ Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre
l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres veïns
d’aquesta desviació.
➔ Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos
emprats, com per exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal,
despesa, inversió, endeutament municipal tant bancari com no.
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES. POBLE DE BENESTAR
Igualtat d’oportunitats

● Plans d’Igualtat municipal
● Promoure un Pla Comarcal de Prevenció de la Violència de gènere.

La igualtat no només ha de ser entesa en termes de gènere, abasta també el concepte
de capacitats diferents i a nivell local deuen desenvolupar-se estratègies que
permeten la seua integració de forma efectiva i total

● Plans d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en totes les
instal·lacions del municipi, Benirredrà 100% accecible.
● Plans de tractament integral de la capacitat diversa, per tractar vessants com la
de l’ocupació, l’oci, l’associacionisme, i la integració plena d’aquestes persones
etc.
● Incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els edificis
residencials.
● Reduccions fiscals i econòmiques per a aquelles empreses ordinàries que
contracten serveis o consumisquen productes elaborats per Centres Especials
d'Ocupació i Empreses d'Inserció.
● Desenvolupament de l’ocupació pública conforme a la integració de les
persones amb discapacitat.
● Programa d’atenció i respir a les persones cuidadores de depenents.
● Programes de voluntariat veïnal

8 de 22

Les Polítiques Integrals de Joventut
Ocupació.

➔

Creació d’Agències Comarcals d’Ocupació

➔

Increment dels programes destinats a la Formació per a l’Autoocupació,

➔

Creació d’un Observatori Comarcal de l’Ocupació Jove dins del marc dels
Pactes Territorials per l’Ocupació, per a evitar la precarietat.

➔

Impuls de programes comarcals de reincorporació laboral de joves titulats,
per tal d’evitar la fugida de “cervells”.

➔

Participació activa dels ajuntaments en les meses territorials de seguiment i
aplicació de la Formació Professional per tal d’afavorir la connexió entre el món
educatiu i el món empresarial dels nostres municipis.

Educació.

➔

Afavorir la constitució d’associacions locals i/o comarcals d’estudiants
universitaris que servisquen d’interlocutores a l’hora de planificar polítiques en
aquest àmbit.

➔

Fer convocatòries municipals de beques i ajudes per al transport i
desplaçament dels joves universitaris de Benirredrà

➔

Concessió de beques i ajuts municipals per a estudiants universitaris.

➔

Concessió d’ajudes municipals a la investigació per a joves titulats de la
localitat.
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Cultura, oci i temps lliure

➔

Afavorir la creació cultural amb programes de formació i convocatòria de beques
i ajudes.

➔

Posar en marxa programes de promoció del valencià imaginatius i que impliquen
el major nombre possible de gent.

➔

Compromís a dedicar una part substancial dels programes de cultura i festes, a
la música, el teatre i la literatura en valencià, i apostar pels creadors locals i
comarcals més joves.

➔

Convertir les comarques en el referent cultural bàsic. Promoure programes
d’intercanvi cultural amb les persones immigrants que visquen a la localitat.

➔

Afavorir l’aprenentatge del valencià als nouvinguts, tot garantint no només el
respecte sinó la potenciació de les seues peculiaritats.

➔

Promoure programes de formació sobre les drogues.

➔

Promoure programes locals d’educació sexual i instal·lació d'una màquina
expenedora de preservatius.

➔

Donar suport decidit a l’esport tradicional i als esports minoritaris, convocant
competicions comarcals o intercomarcals, obrint les instal·lacions necessàries i
introduint-los com a activitats extracurriculars a les escoles (o formant part del
currículum d’Educació Física).

➔

Promocionar programes de viatges i excursions que tinguen com a element
central el coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del
patrimoni valencià.
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Associacionisme i voluntariat

➔ Creació d'un casal per a joves.
➔ Afavorir, econòmicament i infraestructural, la constitució d’associacions de tot
tipus dins del municipi, especialment aquelles creades per joves i vinculades al
medi ambient, la solidaritat amb el Tercer Món o amb la població socialment
marginal d’ací, la promoció cultural i l’educació, la integració de la dona.
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Educació
● Impuls a les denominades escoles obertes: pobles i ciutats educadores amb
museus, biblioteques, ludoteques, escoles esportives, amb espais oberts per
jugar i conviure.
● Creació

de

xarxes

d'activitats

extraescolars:

locals,

comarcals,

mancomunades…
● Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares, mares,
ensenyants, alumnat.
● Foment de l'ús i l'aprenentatge de les noves tecnologies: aules d'informàtica,
connexions en xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a internet.
● Promoció de l'ús del valencià, llengua que hauria de ser també la del sistema
educatiu.
● Establir acords o reglamentar fórmules per l'optimització dels espais educatius
públics. Obertura en horaris diferents sense dificultar la tasca essencial de la
dependència (pistes esportives, biblioteques, aules d'informàtica, salons
d'actes, espais per exposicions).
● Especial sensibilitat en els casos d'assistència social, immigració.
● Assegurar la funció assistencial com a complementària de l'educacional, però
sense convertir-se en un aparcament de xiquets i xiquetes. Per això, caldrà
preveure els períodes vacacionals de les famílies, per conjugar-los amb els de
l'escoleta, els horaris de permanències més ajustats als horaris de treball de les
mares i els pares atenent, sempre, com a objecte principal de qualsevol acció, el
creixement afectiu, intel·lectual, social del xiquet.
● Assegurar la total escolarització en el tram de 0 a 3 anys. Facilitar les beques en
aquells casos més urgents.
● Fer de l'escola infantil un espai educador ric i obert a la participació dels adults
per conviure amb els infants: festes, celebracions...
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Cultura
● Potenciar la cultura per a tots i totes. La cultura és de tots i ha de ser per a
tots.
● Conèixer l'opinió del veïnat per tal d’establir-ne les prioritats culturals.
● Donar als ciutadans els instruments necessaris per tal d'aconseguir un
progrés cultural.
● Potenciar polítiques culturals de més abast territorial: supramunicipal,
comarcal que beneficien culturalment a Benirredrà.
● Elaborar un pla integral de dinamització cultural

Promoció del valencià.
● Desenvolupaments de Plans de Normalització lingüística, per saber quines
franges de població estan afectades per una menor competència lingüística i
per fomentar el valencià com a llenguatge de l’Administració.
● Polítiques d'acollida i integració lingüística als nouvinguts, amb plans
d'integració lingüística per a adults estrangers.
● Desenvolupament de la millora del valencià en els mitjans i en la societat,
promovent articles i publicitat institucional en valencià, així com els rètols de
les tendes o la projecció de cinema en valencià.
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Oci
● Cal crear un organisme de gestió de les festes locals on s’integre tot el
món de la festa i que es convertisca en l’autèntic fòrum on es marquen les
línies a seguir en el futur.
● Cal crear alternatives d’oci per a tota la població, però especialment per
al joves que no es troben amb cap oferta.

Esports
● Establir una estreta col·laboració amb les associacions esportives locals perquè
es convertisquen en l’element dinamitzador de l’esport local.
● Adaptar un model de gestió de l’esport escolar davant la deixadesa de
l’administració autonòmica. Els ajuntaments hem de fer-nos càrrec d’aquest
important servei per a la població més menuda.
● Afavorir l’esport per a tots, posant a l’abast de la població totes les
instal·lacions i serveis auxiliars necessaris.
● Dotar del medis i aparells necessaris per al gimnàs.
● Programar activitats específiques dirigides a la salut, principalment de la gent
gran.
● Recolzar esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar els esports
que són menys coneguts, com el nostre esport nacional, la pilota valenciana.
● Millorar al màxim la gestió i la utilització de totes les instal·lacions disponibles
en la localitat, fins i tot les escolars.
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Serveis Socials
● Atenció a totes les situacions de precarietat amb les ajudes econòmiques
necessàries mitjançant actuacions ràpides i eficaces.
● Impuls de l'associacionisme: tercera edat, dones, joves...
● Intervenció familiar i atenció a joves, menors i nuclis de convivència en
situació de risc social. Elaboració de projectes culturals i d'oci, espais de
trobada, formació i ocupació.
● Mobilització de polítiques actives d'ocupació dirigides a joves, parats de
llarga duració, col·lectius amb dificultat d'integració laboral, dones soles
amb

càrregues

familiars,

immigrants,

discapacitats,

etc.

Desenvolupament de l'economia social. Impuls de programes d'ocupació
protegit.
● Impuls dels serveis socials

comarcals especialitzats per atendre als

veïns.
● Impuls d'una Llei de Renda Garantida que assegure el dret a uns
ingressos mínims amb què cobrir les necessitats bàsiques de
subsistència, així com el dret a la inserció en tots els àmbits i maneres de
la vida en la nostra societat.
● Desenvolupar Bancs d’Aliments, programes de menjar a casa, i atenció en
menjadors escolars per evitar la desnutrició infantil.
● Plans Integrals de pobresa 0. És necessari que la lluita contra la pobresa
siga abordada de forma integral i transversal al llarg de l’activitat
municipal.
● Desenvolupar mesures fiscals de prevenció de la pobresa energètica, amb
finançament dels subministres d’aquelles famílies amb major risc
d’exclusió.
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Ocupació
Les corporacions locals han de contribuir d’una manera decidida a la creació de
llocs de treball i també a la formació dels treballadors per tal de facilitar la seua
adaptació a un món laboral en constant evolució. És des d’eixe plantejament que als
ajuntaments s’han d’abordar totes aquelles iniciatives que lluiten contra l’atur.
● Desenvolupament de Plans d’ocupació. A través de figures mixtes o
pròpies (EMCORP, plans ocupació amb altres administracions, etc)
● Creació d'un viver d’empreses i starts-up a Benirredrà
● Formació per a l’ocupació, tant per a desocupats i desocupades com per a
col·lectius específics (EQUAL, OCUPACIÓ JOVE)
● Promoure el cooperativisme com a eina de desenvolupament econòmic
del Municipi.
● Aconseguir Agents de Desenvolupament Local (ADLs) al ajuntament, per a
la promoció i implantació de les polítiques actives d’ocupació
relacionades amb la creació d’activitat empresarial.
● Implantació de Tallers de Formació i Inserció Laboral, per a facilitar la
qualificació professional adient a col·lectius amb dificultats d’integració
al món laboral.
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Habitatge per a les persones
● Declaració de Benirredrà com a zona lliure de desnonaments i recolçament
de la dació en pagament..
● L’Ajuntament ha d’esdevindre mediador en els casos d’execucions
hipotecàries amb possibilitat de desnonament.
● Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, ibi’s
etc) no recauran sobre les persones desnonades.
● Creació del Registre Municipal de vivendes de lloguer social i per a joves.
● Creació del Registre Municipal de vivendes desocupades.
● Elevació de l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de
bancs i de procesos d’execució hipotecària, o desenvolupament de mesures
sancionadores cap a aquest tipus de vivenda.
● Revisions cadastrals que ajusten tant l’IBI, com els propis valors de la
vivenda a la realitat que reflexa el mercat immobiliari i no amb referències
anteriors que tenen un únic objectiu recaptatori.
● Mesures contra la pobresa energètica i de consum. l'ajuntament no
consentirà que es talle l’aigua a cap persona baix cap concepte. Així mateix
lluitarà per a que no es talle tampoc els serveis de llum. Així mateix, es
garantiran ajudes per pagar els subministraments bàsics de llum, aigua, gas,
en totes les famílies amb ingressos per baix d’un mínim etc.
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Medi Ambient

● Protecció dels espais naturals del municipi:
➔ Iniciar el debat i l’estudi per completar l’Anell Verd de Benirredrà. l’Hort de
les Esclaves a nivell de paisatge, el Parc de Les Palmeres, el Parc del País
Valencià de Gandia, el jardí del cementiri Poliesportiu i la Muntanyeta de
Sant Antoni són un projecte de cercle verd al voltant de Benirredrà que
pensem podríem completar estudiant la forma i cost de completar-lo a l’oest
(carrer Llarguer) i sud ( carrer Poador), del poble.
➔ Conservació de la muntanya del dipòsit com a espai verd municipal
➔ Potenciació del Jaciment del puntal del Gat (Cova de la terreta) com a espai
natural i de jaciment arqueològic de Paleolític.
● Control mediambiental de les activitats instal·lades al municipi.
➔ Control de les indústries i activitats potencialment contaminants i aplicació
de la legislació vigent.
➔ Foment d’iniciatives per desenvolupar activitats econòmiques més netes.
● Adecuació dels badems a la normativa vigent, i la millora de la seua ubicació per
a fer-los més efectius i que no castiguen a tots els conductors per igual.
● Aconseguir la connexió de la xarxa potable amb la de Gandia per tindre un aigua
sense nitrats
● Estudiar l'impacte que generarà l'obertura del trinquet de Gandia per tal
d'establir mesures per minimitzar l'impacte (tancar carrer, aparcaments de
pagament per als no residents etc.)
● Control i limitació de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
● Potenciació de polítiques orientades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar residus.
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➔ Planificació de la gestió dels residus, elaborant Plans Municipals de
reducció, reutilització i reciclatge de residus
➔ 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.
➔ Promoure el compliment de la normativa de residus perillosos.
➔ Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana.
➔ Evitar la incineració de residus sòlids urbans en qualsevol cas.
➔ Promoure una fiscalitat en matèria de residus que afavorisca la reducció, la
reutilització, el reciclatge i les polítiques de residu zero.
➔ Desenvolupar sistemes de recollida selectiva específics per al comerç o els
grans productors de residus en funció de les característiques dels residus
que generen.
● Establiment dels criteris mediambientals a tindre en compte per l’ajuntament a
l’hora de la realització d’obres municipals, com l´ús d’energies alternatives.
● Realització de campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides a tots
els sectors socials (escolars, adults, industrials, tècnics municipals...).
● Creació d’un Punt Verd per tal de recollir residus i traslladar-los a l'ecoparc
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Els Compromissos de Compromís
✔ Decidir-ho tot entre tots: a Compromís ens comprometem a abans de cada
ple realitzar reunions obertes a la ciutadania per escoltar les opinions dels
veïns i decidir el sentit del vot.

✔ Publicar els nostres comptes: cal donar exemple d'allò que demanem i
proposem, per això publicarem a la nostra web els comptes de Comporomís
per Benirredrà.

✔ Laicitat: Des de Compromís per Benirredrà proposarem que l'ajuntament
aprove unes normes i criteris que garanteixen l'efectiva separació entre allò
que es públic i allò que es privat com la religió. L'ajuntament com a tal,
representant del conjunt del poble, creients o no, no pot anar a les
cerimònies religioses, la qual cosa no implica que cadascú faça el que
considere convenient, també el regidor a títol particular.
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Què és Compromís?
Les persones de Compromís venim fent política des de fa un grapat d’anys, però
els antecedents polítics més recents es remunten a 1982 amb la creació de l’ Unitat del
Poble Valencià (UPV) que a l’any 2000 es va transformar en el Bloc Nacionalista del
País Valencià (BNPV). Uns anys després, 2010, el BNV i altres partits del País com ara
Iniciativa Poble Valencià i els Verds-Esquerra Ecologista s’uneixen en la Coalició
Compromís, que avui és la tercera força política del nostre País, amb 377 regidors i 26
alcaldes a nivell municipal. Compromís té 6 diputats a les Corts Valencianes dels que
pot ser la més coneguda siga Mónica Oltra, ara cap de llista de la coalició a estes
eleccions autonòmiques. També compta amb un diputat a les Corts centrals (Joan
Baldoví, exalcalde de Sueca) i al Parlament Europeu (Jordi Sebastià, exalcalde de
Burjassot).

El nostre ideari polític pot resumir-se molt genèricament en els següents punts:

- Som nacionalistes valencians, volem un país que amplie el seu autogovern i
que respecte la pluralitat. Som una nacionalitat històrica i volem comptar amb un
Estatut digne, amb les màximes competències, sense barreres electorals que
impedisquen la pluralitat política. Un país visible a Espanya,Europa i el món. Estem
farts de rebre un finançament injust, d’estar en la cua d’inversions, de no comptar en
les grans decisions de l’estat a causa de l’abdicació i el sucursalisme que els partits
centralistes mostren quan toca ser reivindicatius

- Som d’esquerres, volem un país més just, equitatiu i solidari on la sanitat,
l’educació, la cultura, els ajuts per a les persones dependents, els transports públics i
el treball estable, digne i segur, siguen prioritaris. Un país on l’interés general estiga
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per damunt dels particulars, dels ‘pelotazos’, dels grans esdeveniments i dels negocis
especulatius. Volem un país on la riquesa la desfruiten tots.

- Som verds, volem un país que defense el seu territori, els seus valors naturals,
el seus paisatges i la seua riquesa ecològica. Volem un país sostenible i verd, que es
desenvolupe aprofitant el seus recursos naturals, sense esgotar-los ni destruir-los.

- Som laics i partidaris de la separació entre estat i religió i de posar fi a les
prebendes i privilegis que encara gaudeix l’església catòlica a Espanya, per haver
batejat com a “creuada” el colp militar de Franco contra les reformes de la II República
i els interessos de la llibertat i del conjunt del poble treballador.

- Som republicans i tenim memòria històrica en aquest temps es un
anacronisme, molt poc democràtic que la representació màxima de l’Estat i la
ciutadania es fonamente en drets de sang i no en l’elecció pels ciutadans. Una
monarquia, per a més conya, imposada per un dictador que va massacrar en sang al
seu poble i excloent de la successió a la dona. Estem per recuperar la memòria
històrica i retre dignitat, homenatge , publicitat i reparació a totes les persones que
lluitaren per les llibertats de la II República i contra el franquisme i el feixisme.
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