COMPROMÍS PER PEDREGUER.
PROGRAMA MUNICIPAL,
LEGISLATURA 2015-2019
A COMPROMÍS PER PEDREGUER creiem fermament que la democràcia
no consisteix en votar cada quatre anys i prou, sinó en implicar-se dia dia en
allò que ens afecta a totes i tots, conèixer tot el que passa a les institucions i
participar en les decisions que s'hi prenen. La nostra aposta, el nostre
compromís, per la informació i la participació ciutadana és evident
especialment des de l'any 2007, quan posàrem en marxa el nostre lloc web, i
l'hem ratificat durant la legislatura que ara acaba, amb la materialització
d'iniciatives com els Pressupostos Participatius o amb la transparència en els
comptes municipals, la realització d'assemblees informatives, etc.
El programa municipal que ací presentem no és altra cosa que un pas
més en aquest camí, per tal com ha estat elaborat a partir de les aportacions
que els pedreguers i les pedregueres han realitzat directament a través de
diverses

vies

(el

portal

participatiu

http://pedreguer.compromis.net/participa/, el correu electrònic, les xarxes
socials i les assemblees obertes celebrades durant la legislatura). Tot plegat
ha donat com a resultat un programa amb quatre eixos bàsics, que
coincideixen amb els que han guiat la nostra acció de govern durant la
legislatura

2011-2015:

la participació

ciutadana

i la transparència

institucional, el benestar social, el foment de l'ocupació i el respecte del medi
ambient.

1. Garantia de bona gestió
Perquè som garantia de bona gestió:
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Seguirem aplicant i potenciant aquelles accions de govern i mesures que
s’han demostrat efectives durant la legislatura 2011-2015. Per tant,
continuarem amb la política econòmica que ha permès reduir a la meitat el
deute municipal, pagar en temps i forma als nostres proveïdors o tindre
superàvit, cosa que, d’altra banda, ens ha permès dedicar més diners a
pressupostos participatius, a benestar social, a plans d’ocupació o a les
entitats esportives i culturals, etc., i tot això sense pujar els impostos.
Seguirem, així mateix, potenciant al màxim els mitjans d’informació a la
ciutadania, dotant tota l’acció de govern de transparència i cercant la màxima
participació dels pedreguers i les pedregueres. Ampliarem per comoditat de
la ciutadania tot el que ja hem posat en marxa pel que fa a informació i
transparència (aplicació per notificar tot el que passa a Pedreguer, La Sala,
presència a les xarxes socials, web municipal, contactes directes amb cada
regidor i regidora, xarxa lliure d’Internet, gravació dels plenaris...) i els mitjans
de participació (assemblees ciutadanes, pressupostos participatius...).
I, sobretot, seguirem donant suport a la gent més necessitada, des de
Benestar Social, i amb la continuïtat dels plans d’ocupació i la resta de
mesures posades en pràctica durant la legislatura 2011-2015.
Acabarem d’enllestir ben aviat allò que hem deixat començat: el Pla
General, la rehabilitació i millora de l’Espai Cultural, el Pavelló Cobert o la unió
de les dues parts del polígon amb un pont...
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Oferirem el que sabem i hem oferit durant aquests quatre anys:

#Compromís.

2. Compromís amb la participació i la transparència
Serà màxima de govern que regidors, regidores, treballadors i
treballadores estiguem al servei del ciutadà i no al contrari. I així es reflectirà
com a codi de conducta.
Seguirem treballant per arribar als primers llocs estatals quant a la
transparència municipal, aplicant paràmetres internacionals (seguint l’índex
de transparència de l’organisme Transparency International).
Afegirem a les iniciatives i accions ja posades en marxa des del 2011
altres, com ara, la consulta ciutadana, la creació del defensor del ciutadà, el
desenvolupament de l’article 70 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals (“les entitats locals i, especialment, els
Municipis, hauran d'impulsar la utilització interactiva de les Tecnologies de la
informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb el
veïnat, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits
administratius, d'enquestes i, si s'escau, de consultes ciutadanes”), les
aplicacions per tal que el ciutadà puga comunicar al seu Ajuntament
qualsevol incidència de manera immediata, la possibilitat de veure la gravació
en directe dels plenaris (en streaming), l’ampliació de la xarxa lliure d’Internet,
sovintejar les assemblees ciutadanes, etc.
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Als pressupostos participatius afegirem obres amb participació: el
desenvolupament de les Obres o Projectes de l’Ajuntament és també una
oportunitat per obrir la participació ciutadana i del veïnat, a més de
suposar una eina de prevenció i disminució de 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 es
sent part del mateix, disminuint el rebuig i propiciant la seua motivació i
difusió de la mateixa.
Obrirem més encara la web i les xarxes a la transparència, avançant cap
al portal de dades obertes, on la ciutadana haurà de poder consultar:

Informació sobre corporació municipal i plantilla
1. Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.
2. 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…)
3. Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant
propis com llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor
històric i/o artístic rellevant.
4. 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 LPD.
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Transparència en les contractacions dobres i serveis
1. Es faran públics tots els contractes i convenis existents.
2. Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.
3. Es

publicaran

totes

les

subvencions

i

ajudes

econòmiques

concedides per l’Ajuntament.
4. Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les
obres de major importància.
5. 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
d'execució,

adjudicatàries
data

de

d'inici

les
i

obres,

import,

termini

de finalització (expedients

d’adjudicació en curs).
•

Empreses
d'execució,

adjudicatàries
data

d'inici

de
i

les

obres,

import,

termini

de finalització (expedients amb

contracte formalitzat).
•

Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels
contractes d'obres.

•

Dates i terminis de les obres.

•

Obres d'infraestructura realitzades i/o aprovades pendents
d'execució.

Dades ambientals, socials i ciutadanes
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1. Informació sobre la situació mediambiental del municipi, amb
dades actualitzades convenientment.
2. 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
1. 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.
2. Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses
del pressupost.
3. 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
ciutadans d’aquesta desviació.
4. 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.

3. Compromís amb les persones. Pobles de benestar
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La cultura i leducació no són sols un dret fonamental per al conjunt de
ciutadans i ciutadanes, sinó també un instrument prioritari per tal d’afavorir
la igualtat d’oportunitats entre tots i totes. Amb independència del nostre
nivell d’ingressos, del nostre gènere, de la nostra situació familiar, de les
nostres possibles minusvàlues, totes i tots hem de gaudir per part de les
administracions públiques de les possibilitats de desenvolupar-nos i
realitzar-nos com a persones lliures. Cal un tracte diferenciat per a la
diferència, calen mecanismes per capgirar les discriminacions actuals que
pateixen moltes persones i col·lectius que no disposen d’una igualtat
d’oportunitats real. No podrà haver igualtat sense mecanismes compensatoris
que equiparen les possibilitats del conjunt de persones que vivim als pobles i
ciutats del País Valencià.
La igualtat entre homes i dones és absolutament fonamental. I això
passa per mecanismes correctors i per suports específics a les dones per tal
d’assolir la seua plenitud personal, professional i familiar en condicions
equiparables a la dels homes. Proposem, doncs, una actuació transversal de
gènere que no s’ature en propostes independents sinó que implante
polítiques des de tots els àmbits, de manera que siguenmotorper transformar
realment la societat pel fet com travessen tots els plantejaments polítics de
la nostra coalició. A més, volem també ampliar la mirada, i apostem per
un treball interseccional que faça evident com les diverses formes de
discriminació estan basades, no només en el gènere, sinó també en la
sexualitat, la classe, l’ètnia, la religió, l’edat o l’aparença física.
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Creiem fonamental que l’Àrea de la Dona siga coordinada des de
l’Alcaldia per tal que les actuacions que es duguen a terme siguen realment
transversals, potenciant i fomentant així el Pla d’Igualtat Municipal en tota
l’acció de govern.
A més considerem fonamental la creació durant la legislatura que ara
acaba de la Mesa per la Igualtat com a organisme dels ajuntaments amb
competències exclusives en polítiques de gènere, i li

donarem més

protagonisme per tal que arreplegue, fomente i incentive l’associacionisme
de col·lectius que treballen per la igualtat de gènere perquè col laboren i
cooperen.
Actuacions de la Mesa:
1. Tindre representació en el Consell Escolar Municipal per tal de
fomentar la igualtat i la coeducació en els centres escolars.
2. Elaborar o adaptar protocols d’actuació per tractar casos concrets
que atempten contra la igualtat de gènere.
3. Treballar

amb

col·lectius

i

associacions

municipals

en

el

desenvolupament de programes concrets que tinguen en compte
la igualtat de gènere i la diversitat sexual.
Algunes mesures concretes per a un poble del benestar per les persones
seran:
En serveis socials,
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•

Seguir augmentant els recursos destinats a benestar social i foment
de l’ocupació.

•

Organitzar recollides d'aliments a nivell local per atendre les
necessitats d'aquells veïns que ho necessiten.

•

Habilitar un espai per tal que els xiquets/es amb risc d'exclusió
social puguen anar a fer deures, jocs, berenar, sopar, etc.

•

Crear una bossa de vivendes de lloguers socials.

•

Habilitar un autobús que connecte el poble amb l'hospital de Dénia.

En educació,
•

Servei d’autobusos a les universitats.

•

Crear un programa de beques i ajuts per a joves del poble que vagen
a estudiar fora.

En cultura,
•

Repensar la biblioteca municipal per convertir-la de simple
contenidor cultural en un element de dinamització de la cultura del
poble.

•

Convenis de mecenatge cultural amb empreses locals.

•

Crear un esdeveniment cultural per nodrir un dels diumenges
especials del mes (certamen/concurs de màgia o de teatre íntim).

En oci,
•

Crear rutes verdes per tal d'unir a peu o amb bicicleta Pedreguer
amb Ondara, la Xara, la mar, etc.
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•

Aprofitar espais propers al poble per crear zones d'esbarjo (per
exemple al començament del sender als Poets que es pot combinar
amb una zona per gossos o a la part de muntanya més propera al
carrer Passatge) i una on es puga fer foc per cuinar.

En esports,
•

Fer un estudi per veure si seria viable econòmicament per a
Pedreguer cobrir i climatitzar la piscina municipal.

•

Ampliar les vies d'escalada a la Muntanya Gran.

•

Intentarem ampliar el suport que ara donem a altres esports a
aquelles disciplines esportives que més ho necessiten, com, per
exemple, el ciclisme, buscant un lloc segur al polígon per tal que el
jovent puga practicar-lo.

•

Millorarem i ampliarem les instal·lacions que hui per hui s’han
quedat menudes per la forta demanda dels usuaris.

A més,
•

Farem un reconeixement anual a la tasca de ciutadans i ciutadanes
pedregueres que hagen destacat en qualsevol camp.

•

Oferirem als pobles de la comarca alguns dels serveis dels que
disposem, per tal d'evitar duplicitats i rendibilitzar les inversions.

4. Compromís amb les oportunitats. Pobles emprenedors
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Qualsevol municipi que vullga millorar la vida de les persones que hi
viuen ha de saber desenvolupar una xarxa econòmica que permeta la
creació d’eixes oportunitats i l’Ajuntament ha d’esdevindre un pol
dinamitzador d’eixa activitat.
A tots ens agraden pobles rics en iniciatives econòmiques, socials,
culturals i de desenvolupament humà, pobles agradables, habitables,
transitables, etc. Per a aconseguir-ho es requereix sentit del bé comú, és a dir,
facilitar un conjunt de condicions per a la vida social que permeten el
desenvolupament col·lectiu de la societat i la realització particular de tots els
seus membres.
És per això que la promoció econòmica, una de les competències que
es pretén retallar amb la Llei de Racionalització i sostenibilitat local, esdevé
un dels eixos prioritaris de treball de qualsevol govern municipal.
Les iniciatives locals docupació són eines de reequilibri social dintre
dels nostres municipis, imprescindibles en un moment com l’actual; així
mateix, constitueixen una eina de desenvolupament d’activitat econòmica per
als Ajuntament que pot cobrir necessitats del veïnat que abans no es
cobrien (com el condicionament forestal, per exemple). Igualment, aquestes
iniciatives, dirigides cap a l'emprenedoria, presenten una elevada capacitat
de generar noves empreses i ocupació, i des de l’àmbit local és on més es
poden estimular.
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Servicis a domicili, atenció als infants, millora de la vivenda, comerç
de proximitat, turisme rural, gestió dels residus sòlids urbans i gestió de
l’aigua, són activitats d’un alt valor estratègic, tant pel tipus de necessitats
que satisfan com en la varietat d’ocupació que en demanden (tipus,
qualificacions, sexe, temps complet i temps parcial, etc.).
La recuperació urbanística dels centres urbans dels pobles amb la
dotació d’aparcaments, servicis, mobiliari urbà i comerç de proximitat, també
ajuda a oferir pobles amb una elevada qualitat de vida i benestar.
Junt amb la generació d’oportunitats ha de desenvolupar-se una
fiscalitat que conjugue el manteniment dels serveis municipals sense que
la pressió fiscal supose un motiu d’ofegament a les famílies. Es per això que:

•

Es desenvoluparan totes les bonificacions i ajudes que contemple
la llei en els impostos municipals.

•

Estudiarem (i aplicarem) què és més convenient pel poble: tornar a
revisar la ponència de valors cadastrals realitzada en els temps de
la bombolla o tornar a adaptar els coeficients d’IBI per a no situar
sobre les famílies les conseqüències de l’esclafit de la bombolla.
Els superàvits que es puguen generar per aquests conceptes els
tornarem a destinar a ajuda social o al desenvolupament de plans
d’ocupació.

•

Els serveis de gestió tributària adaptaran les seues ordenances per a
permetre la flexibilitat en el pagament. Així mateix els deutes amb
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l’Ajuntament seran negociables i s’establiran plans de pagament per a
cada situació de dificultat econòmica.
•

Igualment

es

desenvoluparan

bonificacions

que

afavorisquen

l’emprenentatge i la sostenibilitat.
•

Estudiarem la viabilitat de revisar a la baixa la taxa de recollida de fem
en disseminat i bonificar el reciclatge.

•

De la mateixa manera, també revisarem a la baixa l’impost de plusvàlua
i seguirem rebaixant la taxa de l’IBI.
L’atur és el principal problema que afecta a les nostres ciutats i

pobles. La lluita contra el mateix és un dels principals objectius de qualsevol
govern. A nivell

local

es

poden desenvolupar iniciatives de promoció

econòmica i del municipi per possibilitar una millora de l’activitat econòmica
del mateix.
Les corporacions locals han de contribuir d’una manera decidida a la
creació de llocs de treball i també a la formació dels treballadors i les
treballadores 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 latur:
•

Desenvolupament de Plans d’ocupació. Amb especial incidència en el
segment jove.

•

Creació de vivers d’empreses i starts up.

•

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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•

Constitució, tan bon punt ho permeta la legislació,

d’empreses

municipals per a la gestió d’activitats dels Nous Jaciments
d’Ocupació, i en especial, servicis a domicili d'atenció personal, atenció
als infants, gestió de l'aigua, dels residus sòlids, etc.
•

L'organització de fires comarcals de productes agraris i d’artesania
és una bona alternativa per a la promoció econòmica.
El comerç, amb el turisme, ha de constituir-se com a motor del municipi.

Per això, entre altres coses:
•

Donarem la possibilitat a comerciants i empresaris de fer-se visibles a
través d’una aplicació municipal per dispositius mòbils.

•

Buscarem la manera de reactivar el comerç local de la mà dels
comerciants del poble.

•

Establirem ajudes o incentius als emprenedors del poble.

•

Consolidarem i dinamitzarem el Rastre.

•

Mirarem la manera de que les compres realitzades als comerços del
poble puguen tindre algun avantatge econòmic.

•

Potenciarem el turisme i l'oci del poble (mercat tradicional, el diumenge
especial al mes promocionat des del Rastre, etc.).

•

Potenciarem les celebracions nacionals valencianes del 9 d'octubre i 25
d'abril, d'una manera popular i al mateix temps que siguen dies
integradors.

•

Crearem una borsa de guies voluntaris per fer itineraris naturals i
culturals pel poble.

•

Millorarem la senyalització de les rutes i els camins del poble.
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•

Rehabilitarem i/o vetllarem per la conservació d'una part de la xarxa de
séquies i promourem iniciatives (rutes, jornades, festes, etc.) per tal de
conservar la memòria del reg a manta.

•

Establirem ajudes per a recuperar l’estètica tradicional de les cases i
carers del casc històric.

•

Fomentarem la projecció exterior del poble (participant, per exemple,
en campanyes tipus "Pedreguer Net", "Pedreguer recicla"...).

I en agricultura,
•

Treballarem per fomentar la posada en cultiu dels bancals erms del
terme.

•

Reconvertirem el mercat dels dissabtes en un mercat de la terra.

•

Promourem la creació de tallers cooperatius d'agricultura ecològica.

5. Compromís amb lentorn. Pobles sostenibles
La ciutadania és cada vegada més conscient del model de vida urbà i de
les activitats que se’n deriven: industrials, agrícoles, de transport, d’ocupació
del sòl, d’oci. En resum, la forma en què produïm béns i els consumim ens fa
especialment responsables de molts dels problemes ambientals a què ens
enfrontem. Som conscients que els actuals nivells de consum de recursos
en els països industrialitzats no poden ni podran ser sostenibles per
generacions futures sense destruir el nostre entorn, els recursos naturals,
l’aigua, la terra i l’aire i, per tant, el capital natural que el planeta terra conté.
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A més, a més, el canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes
mediambientals més importants als que s’enfrontem la humanitat. L'ús
intensiu dels recursos, en especial dels energètics, n'és la causa principal. La
Unió Europea ha fet de la lluita contra el canvi climàtic un dels eixos bàsics de
la seva política mediambiental.
A més, a més, l’Estat Espanyol en els últims anys ha retrocedit en
aquesta lluita, impedint el desenvolupament de les Energies Renovables per
la pressió de les

oligarquies de les Companyies elèctriques, causant

l’enfonsament d’un sector econòmic punter, viable i sostenible. És per això
que en Compromís, hem de fer una aposta ferma per un ús de l’Energia
sostenible que genere riquesa, respecte l’entorn i plante cara a aquells
interessos que consenten que en aquestos temps de crisis les famílies també
pateixen allò que s’anomena pobresa energètica.
L’aportació municipal a la sostenibilitat mediambiental requereix del
disseny de polítiques de preservació del capital natural i també d’instruments
tècnics

per

al

coneixement

permanent

del

nostre

comportament

mediambiental, de manera que puguem dur a terme una acció municipal ben
informada.
Seguirem, doncs, donant suport al pacte de les Alcaldies per una energia
sostenible local.
Per una mobilitat i un urbanisme sostenibles,
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•

Incentivarem l'ús de vehicles híbrids o elèctrics i electrodomèstics
ecològics.

•

Repensarem els sentits dels carrers d'entrada i eixida al poble i els
aparcaments, buscant-ne un millor aprofitament.

•

Tornarem a instal·lar a les entrades dels camins del terme senyalització
que limite la velocitat dins d'aquests, per l’ús cada vegada més habitual
que fan vianants i esportistes del poble.
I perquè el medi ambient és essencial,

•

Reforestarem amb espècies autòctones els terrenys forestals de
l'Ajuntament.

•

Netejarem o requerirem la neteja (a la CHX) dels cursos d'aigua del
poble.

•

Crearem un viver forestal municipal de plantes autòctones en possible
conveni amb organismes, associacions o fundacions.

•

Demanarem un taller ocupacional per reparar les sendes de la
Muntanya Gran.

6. #SomProjecteperaPedreguer
Perquè tenim un projecte, i es diu Pedreguer, treballarem per ell durant
aquests 4 anys.
Explotarem tot el potencial que Pedreguer atresora per fer del nostre
municipi un referent per al turisme diferencial i experiencial, amb un
17
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producte que mostrar i lloc on poder passar la nit, amb la construcció d’una
zona dacampada o alberg. L’element central d’aquest projecte serà el
patrimoni natural i cultural: la nostra muntanya i els senders, de la qual
tractarem d’aprofitar tot el potencial (amb la creació d’una aula de natura, un
centre d’interpretació o un refugi i el foment de l’ecoturisme i l’esport de
natura), i la creació d’un museu Etnològic i de la Indústria, acompanyada de
la celebració de jornades d’identificació territorial i cultural. “ Pedreguer, entre

el mar i la muntanya, molt per descobrir”.
Per fer-ho possible, reforçarem projectes a què ens hem incorporat
durant la passada legislatura, com Ses Valls de Retrobament o la Ruta dels
Riuraus, i els lligams que hem creat amb Ses Illes a través de l’agermanament
amb Petra. Tot això ens servirà per donar impuls al nostre patrimoni
mediambiental i oferir un producte genuí i visitable.
A més de les accions enumerades en els apartats anteriors, aquest
projecte inclourà també l’elaboració d’un estudi de la viabilitat de fer un
Pedreguer més pensat per a les persones, amb la peatonalització de carrers
cèntrics, sempre que vaja acompanyada d’una alternativa a lestacionament
de vehicles.

...i, #ambValentia, farem comarca i país, i, en col·laboració amb els
nostres Diputats i Diputades, lluitarem per veure realitzat el Centre de Salut
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(aprofitant l’edifici on ara es troba per allò que la ciutadania decidisca: llar de
jubilats, lloc per a joves, repès, etc.), l’alliberament de lautopista, un traçat
ferroviari amb trellat, la regeneració de les Diputacions i un Concert
Econòmic Responsable que garantisca un finançament just pels valencians i
les valencianes.
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