
APODERAT/DA

LA MILLOR OPCIÓ

El meu nom és Enric Carbonell i sóc el
candidat a l'Alcaldia de Rafelbunyol per
COMPROMÍS. És un plaer per a mi adreçar-me,
una vegada més, a totes i tots vostés quan falten
uns pocs dies per a la celebració de les eleccions
municipals. Des de COMPROMÍS considerem
que tenim el millor equip per a fer front a les
obligacions de govern que es derivaran dels
resultats electorals.

Al llarg del PARLEM 43 els exposarem de
manera sectorial un resum del que serà el nostre
programa de govern. Pel que fa referència a la
meua exposició, els parlaré d'Economia i Hisenda
i de Participació, Transparència i Bon Govern.

ECONOMIA I HISENDA
1. Crearem una Agència Municipal d’Ocupació
amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels
veïns en atur, posant èmfasi en els col·lectius amb
més dificultats.

2. Ens comprometem a ampliar el Pla d'Ocupació
Municipal de Rafelbunyol, dels 50.000 €/any
actuals als 100.000 €/any al final de la legislatura.

3. L’esborrany dels pressupostos municipals serà
exposat a la web municipal perquè les veïnes i
els veïns puguen plantejar esmenes i/o propostes.
Aquest esborrany de pressupost serà exposat,
debatut i informat pel Consell Social abans de la
seua aprovació definitiva. Pressupost participatiu.

4. Posaren en marxa un procés de renegociació
i/o reestructuració del deute municipal per tal
de reduir les despeses financeres. Ens
comprometem a no incrementar el deute municipal
encara que la legislació ens ho permeta.

5. Posarem en marxa els impostos a la carta,
amb un procés de pagament trimestral de les
obligacions fiscals dels veïns amb l’Ajuntament.
6. Impulsarem i recolzarem des de l’Ajuntament
l’associacionisme del xicotet comerç.

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I
BON GOVERN
1. Potenciarem decididament el funcionament del
Consell Social de Rafelbunyol com a màxim
òrgan consultiu i de participació ciutadana.

2. Aprovarem una Ordenança Municipal de
Transparència i Bon Govern, que complemente
la Carta de Participació Ciutadana.

3. Es faran públics tots els recursos que
l’Ajuntament destina per a pagar o indemnitzar
els polítics i els grups municipals. Així mateix, es
faran públics tots els contractes i convenis
existents.

4. Publicació dels pressupostos en la pàgina
web municipal, de forma clara i comprensible,
així com el deute municipal tant amb bancs com
amb proveïdors.

5. Crearem l’escó de la ciutadà perquè aquelles
associacions que així ho decideixen puguen
participar en els debats del Ple de l’Ajuntament.
6. Una vegada a l’any es farà un debat públic
sobre l’estat de Rafelbunyol, amb la participació
activa dels grups municipals i la ciutadania.
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Hola a totes i tots! Em presente, sóc Mario Carrera
i ocupe el tercer lloc en la llista a les eleccions
municipals de diumenge 24 de maig. És una gran
satisfacció poder dirigir-me a vosaltres i compartir
les propostes del programa que presentem en
este Parlem. En concret, en destacaré algunes
de la secció de Medi Ambient.

Des de Compromís creiem fermament, que les
persones són les autèntiques sobiranes de les
institucions públiques, i la primera d’elles
l’Ajuntament, la més propera. L’Ajuntament no
pot adoptar una postura passiva, ha de ser el
primer a dinamitar les barreres que impedeixen
a les persones l’accés als seus drets.

Des de Compromís creiem que hem de treballar
per a millorar la qualitat de vida de les persones.
Volem un poble on les persones tinguen tot el
que una persona necessita per créixer i fer-se
gran amb dignitat. Amb dotacions suficients per
fer front a totes les necessitats al llarg de la vida,
sense persones de primera i de segona.

Per tot açò, vull destacar tres propostes del nostre
programa, perquè pense que cal posar especial
èmfasi en:

- Combatrem la desigualtat i l’exclusió social dels
i les menors i garantirem el seu accés a l’educació
a instal·lacions adients, donant suport a l’accés
de llibres i material escolar. També a una vida
digna fomentant la creació de campaments urbans
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MEDI AMBIENT

PRIMER LES PERSONES

- Lluitarem contra l’abandó dels camps i
fomentarem la seua explotació tant com a activitat
econòmica, de subsistència o recreativa amb la
creació d’un Banc de Terres.

- Estudiarem i millorarem les xarxes de sanejament
i abastiment del poble per a donar solució als
problemes actuals.

- Millorarem la seguretat viària i promourem la
renovació del parc d’automòbils locals a favor
dels vehicles ecològics mitjançant bonificacions
en la taxa municipal, en base al seu nivell de
contaminació.

- Posarem en marxa un Punt d’Informació
Ambiental que durà a terme campanyes
informatives i de sensibilització mediambiental
sobre el consum ecològic i responsable. També
servirà com a oficina d’assessorament sobre
legislació i ajudes o subvencions relacionades.

per tal de cobrir les necessitats d’esplai i
alimentàries dels més menuts i les més menudes
també en època de vacances.

- Atendrem les necessitats del col·lectiu de
discapacitats de Rafelbunyol, amb l’elaboració
d’un programa d’atenció real a la discapacitat.

- Fomentarem un Pla d’Acció Municipal sobre
igualtat de gènere aplicant polítiques de promoció
de la igualtat i d’educació en aquest sentit. A més
de fomentar un programa de suport a les dones
emprenedores.
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JOVENTUT, ESPORTS, CONEIXEMENT...

Rafelbunyol ha de ser un poble amb noves
perspectives per a cada veí i veïna. El 24 de maig
tenim la possibilitat de propiciar un canvi que ens
permeta gaudir d'un poble més modern, més
participatiu i adaptat a les necessitats de totes
les edats.

La joventut és el sector de la societat a la qual
més ha afectat la crisi. Per això cal posar en marxa
mesures per a propiciar oportunitats perquè
puguen estudiar o buscar un treball que els
permeta viure amb dignitat. Des de Compromís
volem posar en marxa aquestes propostes:

-Elaborar un Pla Integral de Joventut, a partir
del qual es fomentarà l’orientació i l’assessorament
dels joves en diversos àmbits com l’educació, el
futur laboral, la formació a l’estranger i els idiomes,
etc.

-Crear unes beques municipals amb criteris clars
i objectius, perquè volem que la joventut del poble
tinga al seu abast tot el suport de l’Ajuntament
durant tot el seu procés formatiu.

També tenim clar que cal potenciar tot tipus
d’esport, ja que és bàsic per a dinamitzar la
convivència del veïnat i fomentar el benestar
personal. Per això considerem necessari:
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-Posar a disposició de la ciutadania unes

instal·lacions esportives de qualitat en el termini

de dos/tres anys. Atendrem les necessitats de

totes les associacions esportives.

-Fer costat a tots aquells esportistes de

Rafelbunyol que ho necessiten, de qualsevol

modalitat (natació, futbol, pilota...) i potenciarem
convenis i ajudes amb altres municipis per
afavorir l’entrada dels esportistes del nostre
poble en les escoles de formació dels clubs
professionals.

Rafelbunyol és un poble amb molts edificis on

desenvolupar activitats culturals: la Casa de la

Cultura, la Sala d’Exposicions, la Biblioteca, Casa

del Jove i l’Auditori. Però des de Compromís

volem que els espais culturals no estiguen buits

de contingut. Volem:

- Fer una gestió intel·ligent, multidisciplinària,

transparent, eficaç i productiva de l’Auditori de
Rafelbunyol, veritable espai del futur cultural del

municipi.

-Potenciar la tasca de la Biblioteca Municipal,
la realització d'activitats extraescolars així com

activitats de foment lector, a més d’acostar la

lectura a persones amb mobilitat reduïda, persones

majors...

-La Casa de la Cultura i la Sala d’Exposicions
han de ser un punt continu de foment de la cultura:

exposicions, teatre. Promourem, mitjançant la
figura del gestor cultural, programacions estables

i continuades per a totes les edats.

El 24 de maig volem estrenar poble.
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PER UN DEBAT PÚBLIC DELS CANDIDATS
A finals del mes de març, el nostre candidat a l'Alcaldia de Rafelbunyol, Enric Carbonell, va proposar
a la resta de candidats un debat públic al saló d'actes de la Casa de la Cultura. Eixe debat que seria
moderat per un periodista professional de la nostra localitat, es faria al llarg de la precampanya de
les eleccions municipals.
A les 19.30 hores del dimarts dia 7 d'abril va tindre lloc una primera reunió amb la presència del
periodista i dels portaveus de COMPROMÍS, IdRA, PSOE i PP, on es va parlar de la possibilitat de fer
el debat el dia 29 d'abril o el dia 6 de maig. També es va acordar que cadascun dels partits fera arribar
al periodista cinc temes dels quals debatre. Així mateix el periodista va proposar la possibilitat que
el públic poguera fer preguntes als candidats.
Però desgraciadament el debat no s'ha pogut dur a terme perquè els portaveus d'IdRA i del PP hi han
renunciat, al·legant que ells no tenien res a guanyar en el debat i en canvi tenien molt a perdre.
Des de COMPROMÍS lamentem profundament eixa negativa perquè considerem que el debat era
important per a fer una campanya transparent i més propera a la ciutadania.

A l'altra serà.
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UN DEBAT IMPOSSIBLE

EL MILLOR EQUIP

SUPLENTS
1. Vicent Miralles
2. Elionor lópez
3. Ferran Piquer

1. Enric Carbonell
2. Amparo Piquer
3. Mario Carrera
4. Sara Gómez
5. Josep Bustos

6. Natàlia Carretero
7. Toni Fontelles
8. Elisa Fenollosa
9. Eduard Gramalles
10. Pilar Solves

11. Vicent Feliu
12. Pura Hidalgo
13. Vicent Penya

• L’educació dels 0-3 anys serà pública i gratuïta.
• Es garantirà la gratuïtat dels llibres de text en totes les etapes educatives.
• Obrirem els Centres Públics d'Educació al seu entorn.
• Farem efectiu el dret a una renda de ciutadania.
• Crearem l'oficina antifrau valenciana.
• Posarem en marxa la RTVV amb un nou model: valencià, sostenible i democràtic.
• El finançament autonòmic ha d'estar basat en el concert econòmic solidari.

Posarem en marxa l'ampliació del Centre de Salut i la construcció del segon Col·legi Públic
de Rafelbunyol.

LES MANS NETES I LES PROPOSTES CLARES
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