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Un govern de Proximitat

Poques promeses, molt de
Compromis
Estimats Veïns, Compromís per Benaguasil concorre per primera vegada a les
eleccions municipals de Benaguasil, som un equip de gent que porta anys treballant i
col·laborant activament des de formacions polítiques i diferents àmbits. Compromís és
un projecte polític on conflueixen persones i organitzacions que aposten per un canvi,
un nou model de govern on les persones siguin el centre i el motor d’un projecte
participatiu e integrador.
Portem anys lluitant contra la mentida i la degradació del nostre país, a les
institucions, als tribunals, al carrer. La mentida d’un model polític corrupte, d’una
economia improductiva, de la degradació del nostre territori i les nostres institucions,
de la expulsió dels ciutadans del mercat laboral, del malbaratament dels nostres
diners, de que anteposen els interessos d’uns quants als de tots nosaltres.
Compromís existeix per a retornar a la gent la convicció del que hem sigut
sempre, un poble actiu, emprenedor, responsable i capaç, preparat per assumir els
nous reptes als que ens enfrontem, un poble que vol viure sense por al demà, volem a
la nostra joventut a casa i que als major no els traguen del poble quan més vulnerables
són.
Sabem la importància de ser poble, dels espais comuns que són el eix
vertebrador que ens apropen uns a altres, del treball en equip, sabem que junts som
més forts, junts re inventarem Benaguasil.

#ambValentia.
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Compromís per la Transparència i l’estalvi
Volem un govern obert que implique un canvi de model en la nostra administració local, una
nova manera de governar i de treballar des de l’organització municipal que situe en el seu
centre la ciutadania. Quan afirmem que volem apostar per un govern obert significa ser més
transparent, accessible i capaç de connectar les capacitats de les organitzacions, les entitats i
els veïns i veïnes amb total eficiència en el ús del recursos. Una administració eficaç i
coordinada, amb totes les seues àrees interconnectades

 Auditarem els comptes públics i publicarem els resultats.
 Crearem un PORTAL DE TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL per a que tot hom puga
consultar els contes públics.
 Sol·licitarem una revisió cadastral dels bens immobles per tal d’adaptar el IBI a
la realitat econòmica actual.
 Reordenarem i estudiarem l’ús dels centres públics de la localitat per tal
d’optimitzar-ne el ús i afavorir tant l’estalvi energètic com d’altres despeses.
 Emetrem els plenaris i publicarem les actes aprovades dels plens al web de
l’ajuntament.
 Fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans per tal d’incloure
assumptes d’interès local a l’ordre del dia dels Plens.
 Oferirem ajuda Professional i tècnica per facilitar a la ciutadania qualsevol
consulta als documents públics, promovent la difusió de les tasques i acords de
la corporació de govern.
 Promourem l’associacionisme veïnal per tal de treballar amb fluïdesa i eficàcia
les propostes o problemes municipals.
 Recuperarem la gestió del cobrament dels impostos municipals.
 Els pressupostos i les adjudicacions de contractes seran participatius, les
decisions les prendrem entre tots els veïns i veïnes.


Eliminació dels cotxes oficials, i limitació de l’ús de la resta de vehicles municipals a
les tasques que li son pròpies.
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Compromís pels Dependents i els Majors
Volem un poble que sigui amable, apostant per aconseguir una major qualitat de vida. Les
persones majors i les que persones amb mobilitat reduïda son sovint oblidades, i no tenen a
Benaguasil el recolçament i l’ajuda que caldria. Molts d’ells són invisibles davant la
impossibilitat de moure’s pel municipi. Els nostres majors són desarrelats quan ens necessiten i
traslladats a altres municipis per a poder rebre l’assistència que es mereixen. Es indignant que
tenint les instal·lacions i el personal adequat, el actual equip de govern ens negue el servei.

 Condicionarem i posarem en funcionament el Centre de Dia Assistencial per a
majors i discapacitats.
 Posarem en funcionament el servei de fisioteràpia/rehabilitació evitant els
desplaçaments als que es veuen obligats els veïns de Benaguasil.
 Servei d’assessorament municipal per tramitar ajudes, subvencions, queixes o
reclamacions de les persones majors i dependents amb la Administració
pública.
 Eliminació de barreres arquitectòniques al municipi.
 Les obres de millores i d’adequació en locals o habitatges de persones ancianes
i/o amb mobilitat reduïda seràs afavorida amb la exempció de la llicència
d’obres

Compromís per Benaguasil i Independents

Un govern de Proximitat

Compromís per la sanitat i el benestar social.
Volem apostar pel coneixement, experiència i valors que ens han transmés els nostres majors,
creant xarxes solidàries on ningú quede exclòs. Els mès petits i els joves, així com les families
en risc d’exclusió, mereixen suport i ajuda

 Realitzarem tallers d’estiu amb servei de menjador per als alumnes que ho
sol·liciten.
 Prioritzarem el pagament de les beques dels menjadors escolars.
 Adaptarem els horaris de l’escoleta matinera per tal de conciliar la vida familiar
i laborar de pares i fills.
 Crearem la finestra única d’atenció al ciutadà per ajudar en els tràmits
burocràtics de qualsevol àmbit.
 Facilitarem la tramitació d’ajudes amb el banc d’aliments de la Pobla de
Vallbona.
 Vetllarem per les famílies i persones amb risc d’exclusió social.
 Sol·licitarem el servei de Pediatria de Guardia.
 Atorgarem ajudes per els bons de transport d’estudiants per tal d’afavorir el
transport públic.
 Crearem un servei de voluntariat per la realització de tasques que beneficien a
la comunitat a canvi de descomptes en el ús de les instal·lacions esportives,
culturals, ajudes de transport o compres als establiments comercials locals.
 Estudiarem la implantació d'un pla d'habitatge municipal per a lloguer social
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Compromís pel treball i els emprenedors.
El major problema social de Benaguasil es un atur que no sols no baixa sinó que està tornant a
créixer en els últims mesos. Posarem en marxa politiques econòmiques centrades en les
necessitats i possibilitats de la ciutadania que consoliden Benaguasil com un poble emergent
per a treballadors, autònoms i empreses. Cal que consensuem i impulsem entre tots un PLA
ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA a llarg termini.

 Ampliarem les competències de la Agencia de Desenvolupament Local per a
que ajuden a gestionar tràmits i actuen com a eina de recerca de treball
personalitzada e informe de les ofertes de treball als demandants.
 Realitzarem tasques formatives a petició dels ciutadans per tal de centrar-nos
en les necessitats reals dels usuaris, afavorint que siguin veïns del nostre
municipi els que imparteixin els cursos o tallers beneficiant-nos del talent local.
 Crearem el “Centre de Serveis i Usos Empresarials”, un hàbitat dotat
d’infraestructures i assessors que faciliten i optimitzen el desenvolupament de
la seva activitat.
 Executarem polítiques actives de Treball, promovent que les obres i serveis
públics al municipi les realitzen treballadors desocupats inscrits a la Borsa de
treball amb total transparència i publicitat dels processos de contractació
 Farem un pla de captació per a aconseguir empreses que s’estableixin a
Benaguasil, per a la generació de llocs de treball. Volem que totes les famílies
tinguen, almenys, una persona ocupada a Benaguasil.
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Compromís per la Agricultura i els Comerços de
Proximitat.
Benaguasil te una llarga tradició agrícola que hem deixat perdre en els últims anys, que cal
conservar i potenciar com a font renovada d’activitat econòmica rendible. Cal també
potenciar el comerç local que està en perill davant de la agressivitat comercial de les grans
Superficies, a las que difícilment poden fer front sense una acció coordinada.

 Posarem en marxa el projecte “Benaguasil Agrari”, un projecte vinculat al
“Centre de Serveis Empresarials” per tal de posar en valor l’agricultura i
explorar noves vies de comercialització dels productes agraris.
 Crearem el CONCELL AGRICOLA LOCAL que arreplegue les propostes /queixes
per a treballar-les conjuntament.
 Promourem la venda directa productor-consumidor dels productes locals
desenvolupant estratègies que permetin posar en valor els nostres productes,
diferenciant-los de la resta.
 Fomentarem propostes de venda i distribució que ja es duen a terme amb èxit
en altres ciutats que permetin al comerç local competir amb les grans
superfícies.
 Durem a terme campanyes per a reactivar el comerç local i promoure la
excel·lència i qualitat dels nostres comerços i empreses com a factor
diferenciador.
 Crearem el CENTRE COMERCIAL BENAGUASIL A CEL OBERT, recuperant els
carrers per al comerç, millorant la seva estètica i fent-los més comodes i
accessibles.
 Promocionarem Fires de productes locals i d’intercanvi de llavors.
 Incentivarem la creació d’horts urbans per als que vulguen cultivar els seus
propis productes, ajudant des de l’ajuntament als propietaris de terrenys que
desitgen ofertar-los

Compromís per Benaguasil i Independents

Un govern de Proximitat

Compromís per la Cultura i l’Educació.
L’ducació es el pilar fonamental de la evolució del poble a mig i llarg termini cap a un model
productiu basat en el valor afegit. La cultura, i una important activitat cultural és el requisit
indispensable pel desenvolupament ple de les capacitats intel·lectuals dels ciutadans de totes
les edats.

 Treballarem per adequar el cost de l’escola de 0 a 3 anys a totes les economies,
amb l’objectiu final de la gratuïtat.
 Adequarem la Basseta per a reagrupar els alumnes de 0 a 3 anys.
 Creació i gestió amb els centres educatius d’un banc de llibres
 Fomentarem la col·laboració entre entitats esportives i els centres educatius
per promoure i facilitar la pràctica de l’esport al municipi.
 Recolzarem i promourem la tasca de totes les entitats culturals i d’oci al
municipi així com la dels nostres talents.
 Crearem “La setmana de les Arts”. Una setmana on es gaudirà, potenciarà i
mostrarà la tasca dels nostres talents, incentivant l’intercanvi d’idees entre
artistes de tots els àmbits.
 Activarem El Espai de Ciència, un lloc on és puga gaudir de la ciència
interactiva, aprofitant els nostres talents locals per apropar la ciència a totes les
edats i públic.
 Treballarem amb les entitats culturals, esportives i d’oci del poble per a
dissenyar els programes de festes i les activitats culturals del municipi,
promovent la contractació de entitats i talents local i comarcals.
 Promourem amb les Societats musicals convenis de col·laboració per tal de que
possen a disposició del poble tots els serveis que poden oferir.
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Compromís per l’Entorn i el Medi Ambient.
L’estalvi i reciclatge de recursos, a més de ser un motor de l’economia que s’acosta, es
necessari per que els ciutadans pugin viure en les millors condicions. Volem un entorn ver,
amable i sostenible per el nostre poble

 Recuperarem la gestió municipal de l’aigua e implantarem un sistema tarifari
per trams de consum on es premia l’estalvi d’aquest be escàs i valuós.
 Reclamarem conjuntament amb la comarca l’abús del rebut de reciclatge.
 Implantarem campanyes de reforestació i farem un estudi paisatgístic per tal de
millorar i recuperar espais naturals que atorguen gran valor al municipi.
 Apostarem per la eficiència energètica al municipi.
 Adaptarem els parcs d’oci i espais naturals als usos i costums que demanen els
usuaris, instal·lant mobiliari urbà, d’oci i esportiu afavorint la pràctica d’alguns
exercicis saludables i recomanats per la OMS.
 Crearem una comissió de sostenibilitat
 Posarem en marxa un pla integral de neteja del poble per a tots els barris,
carrers i solars, així com campanyes cíviques de conscienciació.
 Col·locarem unitats repartides pel municipi de recollida d’orina i excrements,
(pipicans ecològics). El personal de neteja serà qui recollirà i traslladarà a
contenidors compostadors per a produir compost i fertilitzant natural per al ús
als jardins propis del ajuntament.
 Posarem en marxa campanyes de conscienciació per tal d’evitar les molèsties
produïdes per persones que no s’acullen als deures de bons usos i conductes.
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Compromís per la Seguretat.
La seguretat en el trànsit, sobre tot la que afecta al nostres xiquets, ha de ser un dels eixos de
l’acció de govern. Així, entre tots, aconseguirem que Benaguasil siga un lloc més amable on
viure.

 Millorarem la gestió del tràfic al voltant dels centres educatius.
 Regularem la velocitat màxima al municipi i vetllarem pel compliment de les
normatives de tràfic.
 Crearem una “patrulla de proximitat” . Reforçarem la figura del guarda rural.
 Reordenarem el transit al nucli urbà.
 Crearem punts de trobada en tot el municipi senyalitzats per a escolars, un
programa de camins escolars segurs per a millorar l’entorn, la mobilitat i
l’autonomia infantil.
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Compromís per l’Urbanisme.
Durant els últims anys hem tingut un turisme depredador que cal aturar i desterrar d’una
vegada per totes. Es necessari gestionar les polítiques urbanístiques amb un altra mirada per
redisenyar entre tots el poble que volem.

 No es farà cap obra municipal sense haver estat prèviament informada i
consultada a la ciutadania, i sempre tenint en compte la voluntat del veïns
 Fomentarem l’urbanisme amable recuperant els carrers com a llocs on les
persones conviuen i disfruten del veïnat.
 Fomentarem la creació de carrers d’us compartit on el vianant té atorgat més
espai que els vehicles, carrers sense ambors, plans i segurs.
 Atendrem i solucionarem els problemes i necessitats de les urbanitzacions del
municipi, fent realment que siguen un barri més.
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