PROGRAMA ELECTORAL
OBERT 2015
(Primera versió, desembre 2014)

Programa electoral obert 2015 (1ª versió)

2

El present “Programa Electoral Obert 2015” és, com el seu nom indica, un
programa obert, en elaboració, que els ciutadans i ciutadans poden completar i
ens agradarien que completaren i modificaren.
Aquest és un programa de mínim que ha d’acceptar per escrit el que vulguen
presentar-se a l’elecció de candidat o candidata a encapçalar el projecte dinàmic
de MÉS ALGEMESÍ.
La present versió no és la definitiva i sofrirà canvi que seran promoguts tant pel
candidat o candidat elegit, per la Coordinadora de MÉS ALGEMESÍ, pels militants
i per tota la ciutadania. El programa definitiu serà aprovat per l’Assemblea Oberta
que s’hi celebrarà a tal fi i serà el que el cap de llista triat es comprometrà a
defensar i a desenvolupar en la legislatura 2015-2019.

Presentació:
Estimat conciutadà o conciutadana:
Volem presentar-te el programa de Més Algemesí, però abans voldríem recordar-te
qui som i per què ens estem adreçant a tu. Més Algemesí és una plataforma política
que va nàixer en la legislatura anterior amb la voluntat de reunir a totes aquelles
persones que, a partir de la reflexió, la reivindicació i la participació tenien la
necessitat de construir un model de ciutat modern, essencialment democràtic, just i
solidari. Poc a poc, a partir d’una il·lusió comuna -treballar per Algemesí- persones
procedents de diferents espais civils, socials i polítics anàrem confluint en un espai
comú que anomenàrem Més Algemesí, un espai que obria davant nostres nous
horitzons de treball, un espai que no implicaven cap tipus de renuncia als nostres
orígens particulars.
De fet, des d’un primer moment tinguérem clar que el que calia no era crear un partit
més que “partira” novament a la gent, sinó una plataforma política on tots poguérem
conviure. A la crida que van fer un grup de gent independent aviat es van sumar partits
com Compromís i Esquerra (ERPV). Tots junts hem elaborat les línies de pensament i
programàtiques d’aquest projecte, les quals han anat perfilant-se durant els últims anys
en les webs josepbermudez.com i mesalgemesi.com.
Durant el temps en hem estat com a regidors hem portat la teua veu a l’Ajuntament,
presentant mocions, fent preguntes i suggeriments o simplement fent el nostre paper
actiu d’oposició. No ha estat un any fàcil, el nostre benvolgut alcalde en el seu
afany de desgovernar el nostre poble ha tractat de dificultar la tasca de Més
Algemesí de voler millorar dia a dia el nostre poble, però en alguns casos, malgrat
no acceptar directament les nostres propostes les han realitzat millorant notablement
aquells aspectes que les nostres mocions i accions volien adreçar.
Aquesta legislatura ha estat un període intens, quatre anys de treball dur, però no
pesat, un temps que ens ha permés descobrir que Més Algemesí s’ha consolidat
com a opció política amb capacitat per governar, si els votants així ho decideixen.
Pensem que durant aquest temps hem demostrat que som capaços de dur endavant,
de manera sospesada, conscient i responsable, els punts del programa que t’exposem
a continuació, i que podem fer-ho des de la base de la transparència, la solidaritat i la
ètica.
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Trobaràs un programa realista, elaborat a partir de l’anàlisi de l’actual crisi
econòmica i la situació d’endeutament en la que es troba el nostre municipi, un
programa basat en l’estalvi, l’austeritat, la projecció i promoció de la nostra
ciutat. L’objectiu fonamental de les nostres propostes no és altre que aconseguir
alliberar recursos econòmics invertits en accions no fonamentals per tal de reduir el
deute municipal. I tot això sense renunciar a allò més important: la transparència
en la vida política, la promoció social i cultural, l’acció mediambiental, la
promoció d’iniciatives socio-laborals, la promoció de la vida saludable, etc.
D’altra banda considerem que cal incentivar la innovació i per això tractarem de
buscar els recursos i ferramentes més adients per a que Algemesí també puga accedir
a eixa projecció innovadora que a nivell europeu es tracta de promocionar.
T’especifiquen a continuació totes aquestes línies de treball, deixant-te ben clar
que ens la el programa no està tancat del tot, ja que ens falta la més important, la
que tu ens pugues aportar.
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QUÈ FAREM PER ALGEMESÍ?
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
La gestió i la promoció municipal és bàsica per a un bon desenvolupament de la
vida d’un poble. Entre les mesures que el nostre grup aplicarà en aquest camp estan:
● Complir els criteris de l’ONG ‘Transparència Internacional’ per tal que tota la
informació econòmica, financera, sobre acords municipals, inversions, etc.,
estiga disponible en la pàgina web per als ciutadans.
● Potenciar i simplificar l’accés a l’oficina virtual per a que la majoria de tràmits
municipals puga realitzar-se a través d’internet, durant les 24 hores del dia, i
sense necessitat d’acudir personalment a les oficines municipals.
●

Implementar polítiques d’administració electrònica per tal que en el termini
de la legislatura el 75% dels expedients puguen iniciar-se i concloure a través de
la e-administració potenciant l’ús de la firma electrònica en tots els nivells

●

Potenciar a nivell local i comarcal propostes que permeten un major nivell
d’integració en xarxa (iniciatives d’e-Govern)

● No deslocalitzar els serveis municipals bàsics i com s’ha fet amb els serveis
socials, Jutjat de Pau, policia, etc. Estudiar el retornament d’alguns d’aquest
serveis al centre urbà, sempre que no comporte un malbaratament de recursos
municipals.
● Fer l’adaptació necessària per a l’ús de software lliure per a tota l’administració
municipal permetent així estalviar recursos econòmics al no pagar llicències.
● Millorar la navegació de la pàgina web municipal per tal de fer-la més intuïtiva,
de manera que la informació més útil estiga disponible en la pàgina d’inici, de
manera que aquesta estiga concebuda no com una pàgina de propaganda de
l’acció de govern sinó com un instrument de relació bidireccional
administració-ciutadà.
● Promocionar l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (eines
2.0, connexió wifi, ...) a tots els nivells de l’administració municipal per tal de
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modernitzar i agilitzar els serveis que es presten a la ciutadania.
● Informar periòdicament als ciutadans del deute municipal per càpita (fent
auditoria interna i contínua de la despesa municipal -com ja venim fent durant
aquesta legislatura), així com de les principals despeses que s’hi realitzen.
●

Abolir el “silenci administratiu” contestant, dintre dels terminis establerts
per la llei, totes les comunicacions oficials que s’adrecen a l’Ajuntament,
contestant qualsevol comunicació, queixa o suggeriment que els ciutadans facen
arribar als responsables polítics de l’Ajuntament en el mínim temps possible. Fer
així més accessibles les figures de l’alcalde i els regidors per a que els
veïns puguen fer-los arribar les seues demandes i peticions.

● Elaborar i potenciar un pla de conciliació entre la vida laboral i familiar per als
treballadors i treballadores municipals.
●

Donar a conèixer l’administració municipal als més joves elaborant la guia
didàctica “Què és l’Ajuntament?’” per als alumnes d’ESO i organitzant visites
guiades a l’Ajuntament dintre de l’horari escolar. Organitzar actes i jornades per
a que els nostres menuts coneguen els mecanismes de gestió del seu poble, i
puguen gaudir d’una educació en la participació ciutadana municipal.

RECURSOS MUNICIPALS
D’altra banda, Més Algemesí, aboga per polítiques d’austeritat i de control intern
de l’administració, i per una adequada gestió dels recursos humans de
l’ajuntament per tal d’eixir de la crisi. Per això el propòsit durant la pròxima
legislatura serà:
●

Elaborar un Pressupost Municipal Participatiu, que contemple les necessitats
reals dels algemesinencs i on, en la mesura del possible, el poble tinga una
major implicació, a més d’elaborar un pla rigorós d’execució del Pressupost
Municipal.

●

Controlar i gestionar de forma eficient la despesa energètica municipal, a
més de controlar rigorosament els costos de manteniment i instal·lacions
d'infraestructures i serveis locals, informant d’aquests la població.

●

Reduir el número d’hores extres del personal al servei de l’administració
municipal.

●

Gestionar una correcta utilització dels locals i infraestructures de propietat
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municipal.
●

Exigir a la SGAE la devolució del cànon digital, cobrat abusivament, i
tramitar el seu retornament.

●

Potenciar un pla de formació i reciclatge professional del personal al servei
de l’Ajuntament d’Algemesí.

●

Limitar els sous dels regidors i del personal alliberat en base al que
estableixen les recomanacions de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP).

● Analitzar i descriure els llocs de treball municipals i la corresponent retribució
assignada a través de la Relació de Llocs de Treballs.
● Reduir les despeses de caràcter protocol·lari –regals, dinars...-, eliminar la
figura de l’”esmorzar de treball” i regular l’ús de les dietes per evitar
abusos per part de ningú.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TREBALL
La promoció econòmica és una línia de treball molt important degut a la situació de
crisi i d’endeutament en la que es troba el nostre municipi. Entre les mesures que el
nostre grup promourà estan:
● Realitzar convenis amb diferents Conselleries i universitats per ubicar en
Algemesí una centre superior d’estudis, investigació i promoció
d’indústries agroalimentàries.
●

Realitzar al menys una vegada a la legislatura un estudi i/o encontre sobre la
situació real econòmica i laboral d’Algemesí per implementar polítiques
actives d’ocupació i programar a mitjà o llarg termini les accions a realitzar en
matèria de polítiques locals de promoció econòmica.

● Potenciar el Consell Local Agrari com una Agència Local de Promoció Agrícola
que gestione i impulse la reconversió i modernització de l’economia
agrícola.
● Elaborar un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la COPAL per tal
que aquesta no sols siga una entitat comercialitzadora agrícola, sinó un agent
impulsor i transformador de l’economia agrària.
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● Reforçar l’esperit emprenedor mitjançant la promoció o creació d’un viver de
noves empreses i la promoció/realització de cursos de formació en noves
tecnologies, a més de crear incentius per a aquestes noves empreses.
● Establir microcrèdits per a dones emprenedores, joves sense feina i altres
persones pertanyents a grups socials sensibles, però competents.
● Facilitar l’assistència tècnica necessària per a la creació d’empreses o
modernització de les existents, mitjançant l’assessorament per a l’elaboració de
plans de viabilitat, estudis de mercat i posada en marxa d’iniciatives
empresarials.
● Fomentar la promoció de l’auto-ocupació, proporcionant informació i facilitant
els tràmits a les persones interessades.
● Actuar conjuntament amb les associacions de comerciants per a la
promoció del comerç local, tant a nivell municipal, des dels medis de
comunicació, com extern, promovent i participant en fires de promoció
empresarial i turística a nivell nacional i internacional.
● Organitzar xerrades i jornades per a la difusió d’informació d’interès per al
desenvolupament empresarial del municipi.
●

Elaborar informes tècnics sobre viabilitat i interès per al desenvolupament
econòmic municipal de les noves iniciatives empresarials.

●

Promocionar l’ús de TICs (eines 2.0, connexió wifi, ...) en els polígons
industrials, per revitalitzar el teixit industrial del nostre poble i per atraure a
noves empreses. Aprofitar-les igualment per compartir recursos i per a tasques
de vigilància.

●

Promocionar i regular el mecenatge (i micromecenatge) cultural i social en
l'àmbit municipal.

●

Fomentar entre els més joves, a través de campanyes escolars, mitjans de
comunicació locals, la reivindicació i la promoció dels estudis i treballs
agraris.

● Inserir en la pàgina web de l’Ajuntament (i fer una aplicació per a mòbil) la
secció “On comprar en Algemesí” establint-hi un directori del comerços locals
agrupats per seccions i establint la seua ubicació al plànol.
● Inserir en la pàgina web de l’Ajuntament un directori de les industries
presents al nostre municipi, indicant-hi la principal activitat que realitzen.
● Realitzar campanyes i visites guiades escolars per conèixer les empreses i
comerços del poble.
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● Promoure la formació contínua d’empresaris i de treballadors mitjançant
l’assessorament per a l’elaboració de plans de formació contínua, presentació
d’ajudes, gestió i organització empresarial, per a reforçar una teixit empresarial
sòlid en Algemesí.
● Creació d’un portal d’informació a nivell municipal sobre les diferents ajudes i
subvencions que concedeixen altres institucions, entitats i administracions
(a nivell local, autonòmic, estatal i europeu), per tal que les empreses tinguen la
informació el més aviat possible ajudant-les en els tràmits.
●

Anar substituint les beques per a joves per contractes de pràctiques
remunerades de qualitat que els permeta millorar el seu currículum.

● Establir programes específics per al foment de l’ocupació en sector de la
població específicament castigats per l’atur com són el col·lectiu femení, els
majors de 45 anys, discapacitats...
● Pactar i regular el paper a desenvolupar per l’Ajuntament en el societat
gestora del polígon industrial de Cotes.
● Treballar per a que la Mancomunitat siga molt més que una entitat prestadora
de serveis, convertint-la en un òrgan de promoció supramunicipal que
impulse l’economia de la Ribera (fomentant l’agricultura ecològica,
promocionant una denominació d’origen de la taronja, vertebrant el teixit
industrial comarcal, ...)
● Proposar a la Mancomunitat que estiga present en els òrgans nacionals i
supranacionals que promocionen i defense l’Eix Ferroviari Mediterrani.

TRÀNSIT I URBANISME
El trànsit i l’urbanisme són dues àrees fonamentals en la vertebració d’una ciutat.
Més Algemesí aposta per descongestionar la circulació del poble i millorar les
comunicacions, creant zones tranquil·les on la prioritat la tinguen els vianants.
Entre les mesures que el nostre grup té com a prioritàries estan:
● Elaborar de Plans de Millora dels Barris, establint els mecanismes per recollir
les necessitats dels veïns i per prioritzar aquestes necessitats (en termes
de mobilitat, mobiliari urbà, …)
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● Rehabilitar i millorar el ferm de la calçada en el manteniment dels carrers en
mal estat, així com l’estat de les voreres, la senyalització i l’enllumenat
públic buscant sempre un equilibri cost-benefici, sempre prioritzant materials
que respecten el medi ambient, estiguen d’acord amb l’entorn urbanístic, i
reduïsquen la contaminació (acústica, emissions, etc).
● Pressionar la Generalitat i el Ministeri per a que acabe de construir les
infrastructures previstes dins el pla PATRICOVA contra les avingudes
d’aigua.
● Controlar i vigilar que les obres a fer al clavegueram de la ciutat per part de la
societat adjudicatària es facen en el millor temps possible i amb la màxima
garantia d’èxit.
●

Establir plans d’actuació municipal per quan hi hagen pluges fortes i
inundacions.

●

Fer les gestions necessàries per a aconseguir des de les administracions
supramunicipals (Diputació, Generalitat, Ministeri...) la construcció urgentment
una nova ronda al sud que connecte, mitjançant un nou pont sobre el Magre,
la circumval·lació existent amb el camí de la Creueta.

● Pressionar a l’Administració Estatal, impulsant la mobilització ciutadana,
per a que allibere l’AP-7 al seu pas per Algemesí i el soterrament de les
vies de tren al seu pas pel casc urbà d’Algemesí.
● Promocionar la millora de la seguretat vial a tot el cas urbà i extraurbà i com a
mesura urgent i prioritària la construcció de la rodona en la intersecció entre
la carretera CV-512 a Alzira i el camí de la Creueta per raons de seguretat.
● Realitzar un estudi de la transformació de les Rondes d’Alzira i del Calvari
en un bulevard pensat especialment per als vianant i ciclistes i realitzar-lo el
més aviats possible amb fons propis i aliens.
● Promocionar un pla de millorar de l’accessibilitat per a vianants mitjançant
la reducció de barreres arquitectòniques prèvia realització d’una auditoria
de mobilitat
● Establir mecanismes de la millora de la circulació del trànsit al nucli urbà,
optimitzant el sentit del trànsit per facilitar la circulació dels vehicles en hores
punta i en casos d’emergència. Fer les gestions necessàries per a la millora de
les eixides cap a Alzira i Alginet.
● Estendre la xarxa de carril bici local connectant de manera circular diferents
zones del poble –casc històric, zona esportiva, el Pla, el Carrascalet...● Estudiar la creació de noves zones de vianants o de preferència de vianants
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front als vehicles de motor, reduint la velocitat de circulació i/o limitant l’accés
en determinada franja horària.
● Fomentar el comerç local amb una Zona d’Alta Concentració Comercial, en
la que el vianant siga el protagonista, i on es puguen realitzar actes
d’ambientació comercial.
● Realitzar un inventari de solars i edificis en greu deteriorament i, en funció
del seu estat, proposar les accions adequades per evitar-hi el deteriorament
del paisatge urbà.
● Promocionar conceptes innovadors, com el reciclatge urbanístic que permet la
rehabilitació d’espais degradats amb pressupostos notablement més baixos
que la construcció tradicional o el proposa el model europeu de “ciutats
amables”, com a ciutats plenes de vida, amb arbres, amb una forta
presència del comerç de proximitat, amb zones de vianants i nuclis
poblacionals amb poca densitat de trànsit, en definitiva un model de ciutat
que convide a la gent a estar al carrer.
● Convertir la Plaça del Mercat en un espai viu i de convivència no ubicant-hi
el Mercat Municipal i millorar-la amb arquitectura tèxtil o altre tipus
d’intervencions que facen d’ella el que és: un lloc viu.
● Buscar altres alternatives cèntriques i més econòmiques per a l’ubicació
del Mercat si existirà una demanda mínima de llocs de venda.
●

Elaborar un catàleg online on s’incloga tota la senyalització horitzontal i
vertical per tal que els ciutadans puguen realitzar suggeriments i informar
de deterioraments o de la seua absència.

●

Realitzar un estudi sobre les necessitats de millora del servei de grua.

●

Incloure Algemesí en programes de la DGT, per exemple el programa
ARENA 2 d’informació sobre accidents de trànsit.

●

Localitzar punts negres de la xarxa viària local per actuar-hi sobre ells.

●

Construir els nous passos elevats, d’acord amb la normativa actual, en aquells
punts on s’haja de reduir la velocitat dels vehicles per motius de seguretat.

● Donar a conèixer i fomentar l’ús de les ciclo-rutes proposades per l’Agència
Energètica de la Ribera.
● Instar a l’administració provincial i autonòmica –assumint la part corresponent- a
la creació d’un carril-bici a Alzira, connectat a l’àrea comercial i d’oci
comarcal. Posteriorment es continuaria la creació d’altres carrils-bici amb
altres localitats veïnes.
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●

Promocionar, a nivell de la mancomunitat, els sistemes d’informació al
transport intermodal i multimodal per permetre als ciutadans l’accés a la
informació d’un trajecte permetent obtenir les rutes òptimes per reduir temps,
consum energètic o estalvi econòmic.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
12
La promoció de la sostenibilitat ambiental és una de les nostres principals apostes
per a la millora d’Algemesí i que també està present en altres àrees com trànsit,
urbanisme i educació. A Més Algemesí volem aprofitar les energies renovables,
permetent una reducció de les emissions contaminants i promocionar els espais
verds. Més Algemesí hem tingut molt present en aquest programa el “Pla d’Acció”
elaborat per l’Agenda XXI local. Entre les mesures que el nostre grup proposa,
estan:
● Adequar i mantenir els espais enjardinats i arbrats urbans, seguint criteris de
racionalitat i d’estalvi d’aigua, i augmentar el número d’arbres per càpita al
nucli urbà sempre que siga sostenible.
● Continuar amb l’elaboració d’un catàleg d’arbres monumentals de titularitat
privada, així com un catàleg online que incloga informació tant dels arbres
urbans com els dels terme, així com del seu estat.
● Implicar a l’Ajuntament activament en la defensa del Xúquer i de la qualitat
de la seua aigua, demanant a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que
aquest siga un riu viu i descontaminat al seu pas pel nostre terme.
● Establir i promocionar un pla de monitorització mediambiental que introduïsca
ferramentes per a la obtenció de informació del medi a nivell local (urbà i
rural), permetent un major nivell d’informació sobre diferents paràmetres que
ajuden a un major control del medi i recursos hídrics.
● Crear un pla d’informació i foment de sistemes de construcció bioclimàtica, i
efectuar la reducció del consum energètic als edificis públics aprofitant les
energies renovables (p.e. panells solars, biomassa, energia geotèrmica, etc).
● Realitzar un estudi sobre la viabilitat per a implantar, en un futur, uns punts
de recàrrega ràpida de cotxes elèctrics (electrolinera).
● Conscienciar i promocionar la cultura de l’envàs retornable, implicant no
només a la ciutadania, sinó també als comerços.
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●

Realitzar campanyes de conscienciació per tal d’augmentar el nivell de
reciclatge al poble, especialment fomentant l’ús de l’ecoparc, informant
periòdicament al mitjans locals sobre les tones de plàstics, paper, vidre...
reciclades, per tal de fomentar i estimular el reciclatge.

● Fomentar el reciclatge tecnològic (mòbils, piles, ordinadors, etc) a través de
jornades, cursos...
● Establir un sistema d’incentius per a les organitzacions o associacions que
demostren una bona gestió dels residus.
● Realitzar campanyes de conscienciació entre comerços i oficines per a
promocionar l’estalvi energètic, especialment aquell relacionat amb el sistema de
refrigeració/calefacció.
● Reduir el consum de paper a les oficines municipals potenciant la ecomunicació i fer servir paper reciclat i/o ecològic per aquelles comunicacions
escrites., a més d’establir acords amb els centres educatius per centralitzar
la compra de fulls reciclats i establir mecanismes per incentivar el seu ús.
● Fomentar l’ús de la bicicleta, com a transport alternatiu, a través de
campanyes de conscienciació.
● Augmentar el nombre de carrils bicis, i allà on no siga possible declarar eixos
carrers com a vies de preferència ciclista, reforçant la senyalització de “via 30”
o “via 10” en eixos trams.
● Establir acords de col·laboració amb els municipis limítrofs per tal de
realitzar carrils bicis que unisquen els pobles de la Ribera, promovent
l’adhesió d’Algemesí la xarxa de ciutats per la bicicleta.
● Realitzar campanyes de conscienciació entre els agricultors sobre la
necessitat de previndre al màxim la contaminació de les aigües per nitrats
amb un ús racional i adequat dels fertilitzants.
● Promocionar l’agricultura ecològica i realitzar cursos per fomentar-la entre
els nostres llauradors així com campanyes públiques entre els consumidors i
comerciants sobre el consum de productes ecològics.
● Promocionar la creació d’horts socials ecològics en terreny públic en algunes
zones verdes
● Realitzar un Pla de Viabilitat d’una planta de transformació de biomassa que
s’abastira tant de restes de poda com de plantes cultivades per a creació
d’energia.
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●

Adequar la xarxa pública d’enllumenament i la il·luminació dels edificis
públics per reduir la contaminació lumínica.

●

Informar periòdicament a la població sobre la qualitat de les aigües.

● Fer un Pla de Recollida de Residus Urbans que concloga amb la instauració
del model europeu de reciclatge porta a porta.
●

Aplicar les mesures correctores adequades per solventar problemes de
sorolls comunitaris en aquelles zones urbanes que els hi tinguen (panells
acústics, asfalt fono-absorbents, espais verds, etc).

● Planejar i fer efectiu un Pla Acústic Municipal que contemple els problemes
existents i els possibles problemes acústics que puga ocasionar el
plantejament les noves zones que preveu el Pla General d’Ordenació
Urbana. Aquest pla contemplarà les línies estratègiques d’actuació
administrativa i executiva en els diferents casos.
● Controlar i minimitzar la contaminació atmosfèrica al centre urbà establint
un sistema de presa de mesures puntuals.
● Promulgar una ordenança contra la contaminació acústica, la contaminació
d’aigües per vessaments i les emissions de gasos, realitzant paral·lelament
campanyes socials de conscienciació i control sobre la contaminació
acústica -tubs d’escapament, equips de música, etc.
● Crear un recinte firal que permeta la celebració d’esdeveniments nocturns
d’alt impacte sonor fora del casc urbà per tal de desaturar acústicament el
centre.
● Realitzar un mapa de camins rurals (en diferents formats) per a fer possible el
seu ús lúdic i saludable, convertint alguns camins rurals en vies verdes
especials, creant així rutes ecoturístiques al terme municipal que connecten el
patrimoni natural amb l’agrícola, etnològic i cultural.
● Potenciar l’Agenda 21 local com al fòrum adequat per tractar el i debatre els
temes de sostenibilitat.
● Construcció del passeig fluvial –amb fons propis i d’altres administracionsque vaja des de la Xopera fins al Raval, i agençament de la façana fluvial.
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COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La postura de Més Algemesí respecte a la comunicació estat feta palesa des de la seua
creació. Més Algemesí es compromet a fer polítiques de transparència
comunicativa, a obrir nous canals de comunicació i participació a la ciutadania.
Per a això, la concreció d’aquests compromisos passa per:
● Augmentar i millorar la difusió de la informació municipal. Fer que el BIM Berca
siga un espai plural i participatiu on tinguen cabuda les veus dels diferents
partits representats i sobretot dels ciutadans.
● Potenciar el Consell Municipal de Comunicació, composat per professionals
dels mitjans de comunicació i homes i dones independents i així evitar que els
mitjans de comunicació local estiguen controlats pel poder polític.
● Millorar els canals d’informació i el tractament de queixes i suggeriments
(p.e., reducció del temps de resolució de queixes/conflictes (màxim 15 dies)),
així com incentivar la participació ciutadana en la gestió municipal
mitjançant la creació de consells participatius i especialment de l’Agenda
XXI.
● Fomentar la implantació pública de sistemes de tecnologies sense fils (Wi-fi),
així com potenciar i augmentar els punts d’accés públic a Internet.
● Potenciar els mitjans de comunicació locals, convertint el Berca TV com una
eina informativa i lúdica al servei del poble.
● Facilitar la formació de persones que col·laboren activament en
associacions i implicar a eixes associacions en la gestió d’equipaments i
serveis públics (p.e. el centre polivalent o altres equipaments municipals).
● Promoure la revitalització del teixit associatiu donant incentius a la cooperació
entre associacions i vetllar per la consolidació de l’associacionisme amb els
ciutadans nouvinguts.
● Potenciar la participació ciutadana amb la convocatòria de consultes i
referèndums municipals als veïns per a qüestions que els afecten.
● Promoure la participació de la gent gran en activitats culturals, educatives i
esportives en Algemesí.
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JOVENTUT
Més Algemesí i Més Veu Jove, la seua sectorial juvenil, consideren que la joventut és
un dels motors de la societat, per això el nostre esperit i el de la nostra llista és jove i
revifador. Volem fer-nos sentir i fer sentir a la joventut algemesinenca que és
important i que la seua veu s’escolta. Volem fer que participe activament en la
política local, per això les nostres propostes en aquesta àrea passen per:
● Donar major protagonisme al Consell Local de la Joventut, reconeixent-lo
com a interlocutor vàlid a nivell juvenil, sempre garantint la seua
autonomia.
● Crear una oferta d’activitats extraescolars de qualitat a nivell local amb la
creació/promoció d’una ludoteca per a les xiquetes i els xiquets
d’Algemesí. Orientada a donar un servei d’acollida a xiquets de primària,
amb una quota mínima al trimestre per pagar les despeses. Aquest servei serà
portat a terme per professionals qualificats locals i serà un espai on es
fomentarà la creativitat, el treball en grup, els jocs, a més de donar suport
“educatiu” als xiquets que ho necessiten.
● Fomentar els àmbits col·laboratius entre les escoles del municipi amb
l’objectiu de tenir una oferta educativa integrada i cohesionada.
● Crear les bases per a la creació d’un Casal Jove dirigit per la pròpia
joventut, vinculat al Consell Local de la Joventut i que servisca de punt de
trobada dels joves d’Algemesí.
● Gestionar davant altres administracions la implantació de nou al nostre
municipi de les Escoles Tallers.
● Donar suport econòmic, organitzatiu i d’assessorament tècnic al jove que
vulga emprendre una iniciativa d’autoocupació pel que fa a assessorament
legal, tràmits, etc., amb incentius fiscals.
● Potenciar la creació de lligues i campionats de diferents esports o jocs en
grup (escacs, truc, milotxa...).
● Crear una Aula de la Música, on els grups de música local puguen assajar i
desenvolupar-se, així com un circuit de concerts a nivell municipal o
comarcal.
● Programar -en una data que no interferisca amb els estudis ni exàmens- la
Setmana Jove, motivant la participació i programant actes per a totes les
franges d’edat.
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● Implantar els Plans d’Entorn per donar una resposta integrada comunitària
a les necessitats educatives més enllà de les escoles. Aquests plans
serveixen per donar a conèixer l’oferta educativa al municipi i obrir les
escoles i les seues instal·lacions (equipaments esportius, biblioteques, accés
a les TIC) i usar-les més enllà del temps escolar.
● Promoure bons hàbits alimentaris i programes de lluita contra l’anorèxia i
la bulímia fent especial èmfasi en aquelles campanyes destinades a la infància i
l’adolescència, així com programes de lluita contra comportaments adictius
(alcohol i drogues).
● Promoure l’ús cívic dels vehicles, així com el consum responsable d’alcohol
per tal de reduir la sinistralitat entre els joves.
● Crear al Berca TV programes amb continguts didàctics per a joves i infants
(ciència, cuina, etc), a més d’un programa on els joves puguen intercanviar
informació o continguts.
● Crear un ‘banc de temps’1 per al foment de les relacions entre els joves, per
a que les transaccions econòmiques entre ells no hagen de ser
necessàriament monetàries i per motivar i revitalitzar l’economia i la
iniciativa juvenil des de diferents àmbits socio-econòmics.

EDUCACIÓ
L’educació és una de les àrees fonamentals per al desenvolupament de les
persones i és la base per conformar el futur dels ciutadans, per això les propostes
del nostre grup en aquesta àrea passen per:

1

●

Negociar amb Conselleria l’implantació en Algemesí d’estudis
professionals agraris públics, oferta que sorprenentment, no existeix en la
Ribera.

●

Oferir més col·laboració de l’Ajuntament amb les escoles i les AMPAs
afavorint la creació d’Escoles Matineres.

●

Promoure la creació de bancs de llibres als centres educatius.

●

Ampliar l’oferta educativa per a adults, amb més varietat de matèries i
horaris més amplis, donant resposta a les preferències formatives proposades i

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_tiempo
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analitzades.
●

Consolidar l’oferta a Algemesí de l’Escola Oficial d’Idiomes negociant-hi
amb la Conselleria la seua ampliació de cursos i idiomes disponibles.

●

Fer les gestions necessàries, buscant sempre recursos econòmics
supramunicipals, per dotar a Algemesí d’una nova Escola d’Educació
Infantil pública de primer cicle.

●

En tot cas, ampliar les places existents a les Escoles Infantils Municipals,
ampliant també el servei que ofereixen per a l’edat de 0 anys, possibilitant
així una millor conciliació per als pares joves entre família i treball.

●

Així mateix, modernitzar les seus instal·lacions i dotar-les de nous
materials, dotant a les Escoles Infantil Municipals del servei de menjador
sempre que hi haja demanda del mateix.

●

Crear un servei de “bus a peu” per l’acompanyament dels xiquets a
l’escola amb monitors2 i un servei d’espera (jocs) des de l’arribada al
centre educatiu fins el començament de les classes.

●

Assegurar la pervivència i millora del Gabinet d’Orientació Escolar tornant a
crear la plaça que s’ha extingit.

●

Crear borses de viatge complementàries per als joves universitaris o de
cicles superiors que tinguen algun tipus de beca per continuar la seua
formació o especialització a l’estranger.

SERVEIS SOCIALS / ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
/ TREBALL
Més Algemesí té un profund arrelament en la cultura dels serveis socials i d’atenció a la
diversitat. En aquesta època de crisi econòmica és quan la solidaritat amb els
altres ha de veure’s potenciada. Volem que tots aquells ciutadans que necessiten
ajuda es vegen recolçats per les nostres institucions, per això les propostes del
nostre grup en aquesta àrea passen per:
●

2

Exigir de l’Administració Autonòmica corresponent la creació d’una nova
residència pública per a gent major, que contaria amb la implicació i suport tant en recursos humans com econòmicament- de l’Ajuntament.

http://www.aer-ribera.com/cast/busapeu.html
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●

Promoure la creació d’una borsa de voluntariat per donar serveis a les
persones més necessitades, com gent major, gent amb problemes de
mobilitat, etc.

●

Augmentar i millorar els serveis a la gent major (assistència domiciliària,
telealarmes domiciliàries, taller recreatius per a gent major...) i altres
serveis socials.

●

Millorar els serveis municipals adreçats a les persones dependents -ajuda a
domicili, tramitació administrativa, targeta d’aparcament per a minusvàlids-, així
com oferir formació i assessorament a aquelles persones que s’ocupen
d’elles.

●

Posar els recursos municipals tant humans com materials a disposició de
les associacions de discapacitats d’Algemesí, i establir un conveni de
col·laboració econòmica.

●

Promoure localment el comerç just i ampliar tots els anys paulatinament el
pressupost municipal per a cooperació fins arribar al 0’7, augmentant també
el grau de col·laboració municipal amb la Setmana contra la pobresa.

●

Promoure microcrèdits per a incentivar projectes empresarials de dones
emprenedores i joves aturats.

●

Aprofundir en l’agermanament solidari que ja tenim en marxa i materialitzar-lo a
través de projectes materials plurianuals de cooperació, tal i com podria ser
la construcció del centre de secundària a Basnéerée.

●

Promoure accions d’integració i coneixement de les diferents comunitats
locals a través de jornades i cursos formatius, amb la creació d’escoles
tallers específiques a realitzar en barris d’acció preferent per part del
propis joves del barri o zona.

●

Elaborar un Pla d’Acció Global al barri del Raval implicant a altres
administracions i especialment al Ministeri i les Institucions Europees.

●

Invertir més en projectes d’acció social com el projecte RIU, Barri Escola i
d’altres així com implantar-ne de nous, especialment en el barri del Raval

PROMOCIÓ DE LA SALUT
Des de Més Algemesí pensem que la promoció d’hàbits saludables de vida ajuda a
conformar una societat del benestar. Per això, les propostes en l’àrea de salut de
Més Algemesí passen per:
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●

Promoure la coordinació de les diverses institucions per tal de fer més
efectiu tot allò que fa referència a les tasques sanitàries: assistència social,
àrea bàsica de salut, centres escolars, residència.

●

Reclamar i exigir l’ampliació del Centre de Salut facilitant a l’Administració
Sanitària tot allò que estiga a l’abast de l’Ajuntament.

●

Reconvertir en Centre de Salut Escolar Municipal en una Agència Local de
Promoció de la Salut, encarregada, sobre tot, de fomentar i implementar
mesures efectives en hàbits saludables.

●

Controlar la qualitat de les aigües

●

Promoure la realització de cursos i xerrades sobre primers auxilis, hàbits
alimentaris, sexualitat, promoció de la salut, etc.

●

Augmentar i promoure la neteja de carrers i espais públics.

●

Augmentar l’accessibilitat de persones amb dificultats de mobilitat per la
via pública i a edificis públics.

●

Crear i impulsar rutes sanes ben senyalitzades, amb pautes i consells in situ,
amb aparells de gimnàstica en determinades zones i elaborar guies
informatives al respecte per millorar la salut dels algemesinencs.

●

Dissenyar el passeig fluvial del riu Magre per a que servisca de “ruta sana”
per a la nostra població.

CULTURA, TURISME I FESTES
Els integrants de Més Algemesí han estat implicats i continuen activament
involucrats en la vida cultural i les festes d’Algemesí. Per això, les propostes en
l’àrea de cultura per al nostre poble passen per:
●

Establir un acord econòmic i de coordinació amb el Patronat de la Festa
per tal de millorar la promoció i projecció de la festa com a Patrimoni de la
Humanitat.

●

Crear un Consell Municipal de Cultura i de les Arts.

●

Premiar la bona gestió de les entitats i associacions

●

Eliminar les subvencions “a dit” injustificades i sols acordar-les en casos
excepcional i no de manera arbitrària
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●

Tractar que les subvencions es repartisquen d’acord amb les actuacions i
projectes que es plantegen cada any en cadascuna d’elles. Ajudar a les
entitats en els tràmits necessaris per demanar ajudes comarcals, nacionals
o europees.

●

Motivar a les associacions de veïns, AMPAs, associacions, etc., per aconseguir
la mobilització dels algemesinencs en l’organització i implicació en les
activitats culturals i en les festes del poble.

●

Promoure accions de les entitats i associacions d’Algemesí conjuntament
amb les AMPAs que vagen adreçades als xiquets i adolescents.

●

Crear grups de conversa o lectura populars i continuar potenciant les
activitats que des dels serveis de la Biblioteca s’estan realitzant amb l’objectiu
de fomentar la lectura i la utilització d’aquest espai.

●

Establir un conveni amb altres institucions (Conselleria, Universitat, Fundacions,
...) per tal de convertir el Museu de la Festa, a més d’un museu, en una
Centre d’Estudis Antropològic Culturals de caràcter internacional que
promoga la realitzacions d’investigacions sobre el patrimoni cultural dels
valencians (la nostra festa, el Misteri,d’Elx, el Sexeni de Morella, les falles...).

●

Habilitar una part del Museu de la Festa com a museu antropològic de la
vida local i rural.

●

Promulgar una ordenança de mecenatge cultural i social per regular
campanyes de promoció de l’activitat socio-cultural en el nostre municipi.

●

Ampliar l’horari d’apertura de la biblioteca i dotar-la de nou personal per tal
de poder ofertar a Algemesí tant per a la bebeteca com per al centre de
recursos audiovisuals per adults, entre d’altres.

●

Digitalitzar i potenciar l’Arxiu Municipal creant la figura pròpia d’Arxiver/a
municipal.

●

Crear en el Centre Social del Carrascalet una agència de lectura que
depenga de la Biblioteca Municipal.

●

Impulsar i potenciar la Setmana de Bous com a Setmana Gran d’Algemesí
implicant totes les entitats i associacions locals en ella i obrint la festa per
a que tots puguen participar d’un nou espai per a festes.

●

No autoritzar la celebració de “becerrades” en espai públic, que són
innecessàries, que desprestigien el nom d’Algemesí i que res aporten a la
festa, substituint-les per altres alternatives lúdiques que permeten
igualment el divertiment i participació de la gent.
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●

Projectar la cultura algemesinenca i els seus creadors a l’exterior,
mitjançant la integració i col·laboració de l’Ajuntament d’Algemesí amb els
consorcis públics que puguen promoure la nostra cultura, com l’Institut
Ramón Llull.

D’altra banda, en Més Algemesí pensem que la imatge d’Algemesí a l’exterior és
molt important, per això les nostres propostes passen per:
●

Promocionar el nostre poble en fires nacionals i internacionals, així com
als mitjans de comunicació locals, comarcals, nacionals, estatals i
internacionals.

●

Potenciar el nostre poble fent ús de les TICs (tecnologies 2.0, RSS als diaris
sobre notícies d’Algemesí, etc).

●

Elaborar una pàgina web temàtica institucional sobre la Festa de la Mare de
Déu que contindria tant abundant informació sobre la història de la festa i els
ball, com activitats interactives que permeta divulgar el nostre patrimoni
cultural i antropològic fora d’Algemesí.

●

Rellançar el Museu de la Festa, no traslladant d’allí l’Oficina de Turisme i
altres centres d’exposicions, potenciant la interactivitat de la seua
exposició.

●

Promoure els nostres “tresors” històrics a les escoles, tant de la comarca
com de la capital valenciana, facilitant i promocionant la possibilitat
d’excursions educatives.

●

Elaborar unitats didàctiques sobre la Festa de la Mare de Déu, sobre la
història local, sobre el patrimoni arquitectònic algemesinenc, sobre la
cultura popular, agrària, etc... adreçades a diferents cursos per tal de donar a
conèixer el nostre patrimoni antropològic al més menuts d’Algemesí.

●

Crear aplicacions per al mòbil amb informació actualitzada i continuada
sobre activitats, agenda cultural, gastronomia, allotjament, festes, etc., en
Algemesí.

●

Promoure una fira de tardor on promocionar diferents sectors, tant
industrials i comercials, com agrícoles.

●

Incentivar propostes comercials (hostaleres, gastronòmiques, etc) al
voltant de la figura de J. B. Cabanilles i la seua època.

●

Crear una setmana de Jornades Culturals vinculada a la festa de Sant
Onofre o als pares del poble (Sant Sebastià) en la qual intervinguen totes les
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associacions que vulguen, muntant les seues activitats en diferents llocs del
poble.
●

Fomentar les tertúlies literàries i les reunions d’artistes i escriptors locals.

●

Crear o actualitzar una guia de rutes en la zona urbana: l’Algemesí
modernista, la via Augusta, el camí de Sant Jaume, etc.

●

Organitzar actes de promoció turística sobre: agroturisme, turisme familiar
(excursions botàniques per la Xopera, la reserva del Samaruc), turismes
actiu/esportiu (piragües, ruta en bici pel magre, rocòdrom), etc.

●

Organitzar rutes turístiques amb guia en diferents llengües per a jubilats i
estrangers entre setmana i la resta per al cap de setmana

●

Promocionar les associacions del poble: grups de teatre, ball i danses,
muixerangues, música, falles, “esportives”, mestresses de casa, jubilats,
“joves” ,etc.

●

Crear una guia de la gastronomia local: Productes típics, restaurants,
bars...

ESPORTS
Més Algemesí té també un fort compromís amb l’esport, ja que aquest ajuda a
promoure hàbits saludables de vida. Les propostes en l’àrea d’esports per al nostre
poble passen per:
●

Potenciar l’esport de base tant als centres escolars com a les entitats
esportives locals.

●

Millorar l’estat de conservació de la zona Esportiva del Carrascalet.

●

Invertir en un millor manteniment de les instal·lacions, vestuaris,
equipament, etc.

●

Promoure el reciclatge urbà de l’antic escorxador com a centre esportiu,
amb la possibilitat de fer una pista de skate.

●

Fomentar l’esport de base donant suport a les propostes dels diferents clubs
esportius locals.

●

Donar a conèixer l’esport autòcton valencià entre els escolars a través de
tallers i organitzant en èpoques festives (fira, 9 d’octubre) partides de pilota
valenciana. Buscar l’acord amb la Generalitat per tal que Algemesí compte
amb una pista de pilota valenciana homologada.
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●

Crear la figura de gestor esportiu, amb la finalitat de dinamitzar l’esport
local a nivell de l’administració. Entre d’altres, les seues funcions serien:

dissenyar i planificar l'esport local, col·laborar i orientar a clubs i
associacions esportives (actuar com a intermediari i facilitador), coordinar
l'esport amb els col·legis, avaluar necessitats en instal·lacions, buscar
ajudes oficials i no oficials per als diferents clubs i associacions per
informar-los, etc.
●

Analitzar i millorar els accessos i usos de zones esportives municipals
(piscina descoberta, zona esportiva del Raval, etc).

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
Per a Més Algemesí la seguretat ciutadana és un àrea que també resulta primordial
per garantir als algemesinencs que es puga gaudir d’una certa qualitat de vida
sense sentir-se amenaçats o front a catàstrofes o imprevistos. També considerem que
la seguretat pública no pot basar-se exclusivament en més serveis policials ni en
més justícia penal. Són necessàries polítiques públiques transversals de
prevenció i d’inclusió social, de reducció dels factors de risc i de serveis públics
de qualitat i eficients per reduir-ne les causes.
Les propostes en l’àrea de seguritat ciutadana i protecció civil per al nostre poble
passen per:
●

Implantar la creació d’una Policia de Proximitat Local que realitze tasques
de vigilància, de prevenció i educació per barris.

●

Demanar a la Comissaria de Policia Nacional d’Alzira-Algemesí, una major
presència dels seus efectius en la nostra localitat, especialment per a
realitzar tasques de vigilància i prevenció.

●

Estudiar la possibilitat, sempre que no implique un augment de la despesa
municipal, de tornar a tenir una presència policial permanent en el centre de
la població per tal de donar un millor servei als ciutadans i ciutadanes.

●

Impulsar en l’àmbit municipal un model de seguretat pública des de la
proximitat, apropant les polítiques als problemes i conflictes, oferint respostes
apropiades a la realitat local incorporant-hi els actors socials com a condició per
al funcionament de les estratègies de seguretat.

●

Incorporar en els plans de seguretat la perspectiva de gènere.
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●

Fer que la Junta Local de Seguretat siga el marc d’elaboració d’objectius i
definició del paper de cada força de seguretat i d’anàlisi dels resultats
aconseguits. També ha de definir les línies estratègiques que permeten
elaborar el Pla Local de Seguretat amb objectius i accions contra la violència
masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana, en general. Les juntes
locals de seguretat han de trobar el marc i l’espai de reflexió i participació de la
ciutadania. La seguretat, i per tant la inseguretat, és també una percepció i per
això és important la implicació dels representants socials, culturals, veïnals i
econòmics del municipi. Els ciutadans han de conèixer el que passa per
entendre la complexitat del problema, les causes i les possibles solucions.

●

Com a conseqüència, cal definir els usos que es donen a l’espai públic,
fomentar la pacificació del trànsit i la seguretat viària, atendre les
demandes ciutadanes d’accés als espais comercials i residencials, establir
mecanismes de control dels actes vandàlics i la gestió dels conflictes
derivats de la convivència. Tots aquests punt són primordials en les
polítiques de seguretat en l’àmbit local de Més Algemesí.

●

D’altra banda, l’aparició de noves realitats diferenciades, col·lectius amb pautes
de comportament diferents, transformacions demogràfiques com l’envelliment de
la població o la incorporació de nouvinguts, la violència masclista, conflictes
interètnics,...demanden des de la proximitat, al municipi i a la policia local,
abordar des de la complexitat del problemes de seguretat i la
corresponsabilitat policial a l’hora d’establir plans i actuacions
específiques que donen valor a la prevenció com a factor de canvi i
modificació de les circumstàncies generadores de potencials conflictes.

●

Actualitzar el Pla de Protecció Civil (PAM), tenint present els riscos
generals i els concrets del territori d’Algemesí.

●

Incorporar en la planificació territorial i urbanística del municipi, criteris de
prevenció dels riscos de protecció civil.

●

Revisar, actualitzar i si fos cas crear els plans d'autoprotecció necessaris per
als establiments i activitats de titularitat municipal.

●

Impulsar campanyes d'informació i sensibilització adreçades a la població
per garantir la seua capacitat d'autoprotecció.

●

Destinar a plena dedicació recursos humans qualificats i tecnològics, suficients i
adequats, per atendre les tasques que comporta la correcta gestió de la
protecció civil en l’àmbit local, en proporció a les dimensions i complexitat
dels riscos del municipi.

●

Potenciar la constitució i el funcionament de les comissions locals de

25

Programa electoral obert 2015 (1ª versió)

protecció civil i Col·laborar contínuament junt amb grups de voluntaris de
protecció civil conjuntament amb les entitats comarcals. Organitzar xerrades i
cursos per a aquests col·lectius i d’ells cap a la societat en general, així com
realitzar trobades i jornades de portes obertes.
●

Impulsar l’existència a la Mancomunitat d’un departament comarcals de
protecció civil per assistir i donar suport als municipis de la Ribera i als seus
alcaldes.
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EL PUNT ESTRELLA DEL NOSTRE PROGRAMA:
Ens falta presentar-te el millor punt del nostre programa, el punt estrella.
Encara que més que presentar-te el que et demanem és que ens els
presentes. Al nostre programa li falta el millor de tot, la teua aportació:
●
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