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QUE GUANYE BENISSA.

Benvolguts ciutadans i ciutadanes,
Les eleccions del 22 de maig van a celebrar-se en un context de crisi econòmica i social.
Des de l’Ajuntament de Benissa hem de prendre decisions d’àmbit econòmic i polític que
ens permeten superar aquesta situació sense esperar que altres institucions o instàncies
polítiques resolguen per nosaltres tots els problemes als quals en l’actualitat ens enfrontem.
Em referisc fonamentalment al moment que travessa el sector de la construcció a Benissa i a
totes aquelles empreses complementàries a aquest sector, que són majoritàries en el municipi, i a la necessitat d’anar conformant un model turístic de creació d’ocupació alternativa que
permeta generar noves expectatives tant a les nostres empreses com als nostres ciutadans
i ciutadanes.
Seran sens dubte decisions polítiques compromeses, ja que no solament ha d’estar implicat
el propi Ajuntament en elles, sinó també els empresaris, comerciants i professionals, i així
mateix, col·lectius i associacions de la nostra localitat. Junts podem conformar polítiques
de llarg abast per a superar aquesta situació, no obstant això, per separat , difícilment la
superarem.

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Benissa porta 12 anys en el
poder. En aquest període han esgotat les idees per a servir a Benissa i han
convertit la política local en la seua forma de vida, amb excessives dedicacions exclusives dels seus regidors i llocs de confiança. Avui és necessari
un canvi de govern amb idees fresques i persones que accedisquen al
nostre Ajuntament per a servir als ciutadans. Em compromet a fer més per
Benissa amb menys despesa, reduint els regidors amb dedicació exclusiva
i el personal de confiança, donant l’exemple necessari en els temps que
corren.
Per això els sol·licite el seu vot per al PSOE, PERQUÈ GUANYE BENISSA.
Vicent Cabrera
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QUE GUANYE BENISSA.

Modificar el Pla General d’Ordenació Urbana de Benissa per a poder
urbanitzar unitats de reduïda dimensió i crear grans espais de zones
verdes.
Creació d’aparcaments públics en l’Avinguda de la Constitució i en el
Carrer Pedro Crespo.
Construcció d’un nou Ajuntament en l’edifici de les Escoles Velles.

Obertura de corredors laterals a l’Avinguda País València perquè el trànsit de
vehicles no congestione el centre de Benissa.
Urbanitzar el Pou d’Avall i el Carrer Calp.
Sol·licitar la realització d’un canvi de sentit en la carretera Nacional 332 entre
Benissa i Calp per a facilitar l’accés als residents de les partides rurals.
Sol·licitar la realització d’un pas sota nivell a la via fèrria entre les partides dels Albes i Llenes.
Construcció d’un carril bici i de vianants des del nucli urbà fins a l’Estació del Tren i
millorar l’estat de l’Estació.
Asfaltat i condicionament de tots els camins rurals de Benissa.

Promoure un concurs d’idees per a la reordenació de les places Rei Jaume I
i Dolores Piera.

Sol·licitar al Ministeri de Foment la finalització de les obres de la variant de la N-332.
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Dissenyar un Pla Urbanístic Especial per a les partides rurals pròximes
al nucli urbà de Benissa, que permeta la construcció d’habitatges en
parcel·les de cinc mil metres quadrats i millorar els camins d’accés
existents.

Ampliació del Polígon Industrial de la Pedrera amb la direcció de l’Ajuntament de
Benissa, en col·laboració amb els propietaris.

TURISME I COMERÇ
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Construcció d’una parada i aparcament d’autobusos internacionals.
Millora integral de la Cala de l ‘Advocat.
Il·luminació i construcció de voreres en l’Avinguda de la Marina.
Soterrament de contenidors.

Creació d’un Consell Local de Turisme.
Creació d’una ordenança de platges i cales.
Creació d’un servei de salvament marítim en període
estival en totes les cales i platges de Benissa.

Gestió del patrimoni històric i cultural amb finalitats turístiques i econòmiques.

Turisme permanent. Donar a conéixer les nostres
cales, platges i muntanyes per a posicionar Benissa
com a destí turístic tot l’any.

Participació dels empresaris locals en les decisions estratègiques i promocionals del
turisme a Benissa.

Reservar naus industrials de l’Ajuntament amb ajudes per a joves empresaris
en règim de lloguer en la futura ampliació del polígon industrial.
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Captació d’inversions hoteleres en les àrees previstes dins del Pla General
d’Ordenació Urbana a la zona costera, així com en el nucli urbà de Benissa

EDUCACIÓ

Creació d’un àrea educativa i recreativa a la Solana i a Bèrnia.
Recuperar el Camí Vell de La Fustera.

Crear una aula de tecnologia, per a informar i formar en l’ús de tots els nous avanços
tecnològics, tant per a ús personal com professional.

Neteja i asfaltat dels camins rurals.

Impulsar un Programa d’Intercanvi d’Estudiants amb països europeus.

Neteja forestal i senyalització de sendes en les muntanyes de Benissa.

Establir un Programa Institucional que premie l’esforç escolar.

Crear un mercat local d’intercanvi de llavors i productes agrícoles.

Impulsar el Consell Escolar Municipal com a òrgan de participació de la comunitat
educativa a fi de donar-li sentit a la participació de tots els ciutadans.
Crear escoles matineres a través d’un servei d’atenció als xiquets per a pares i mares
que treballen, mitjançant un horari complementari.

SOCIALISTES BENISSERS.

QUE GUANYE BENISSA.

MEDI AMBIENT I PATRIMONI AGRÍCOLA

JOVENTUT I INFÀNCIA
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Crear un nou parc infantil al voltant del Col·legi Públic Pare Melchor.

Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la creació d’una guarderia infantil a Benissa.

Implantar un Pla d’Oci Infantil atractiu en períodes vacacionals.

Establir un programa d’espectacles públics els caps de setmana a Benissa.
Impulsar la instal·lació a Benissa d’un centre recreatiu per als més jóvens.
Possibilitar la creació d’una Àrea d’Oci en la zona del Pla dels Carrals.
Incrementar el suport a l’Escola de Música i convertir-la en conservatori.
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Ampliar el parc infantil de la Plaça Dolores Piera.

CULTURA

Policia permanent a la zona costera i Policia
Rural en els partides de Benissa.
Realització d’un Pla d’Emergències per al municipi de Benissa.
Dotar de millors mitjans a l’agrupació de Protecció Civil
de Benissa.
Expansió del model de negoci de Benissa Impuls a altres
poblacions i altres sectors econòmics.

Establir un conveni amb la Seu Universitària de Benissa per a oferir programes culturals
i formatius complementaris.
Creació d’un Mercat d’Art Modern.
Creació d’una comissió festera permanent que assessore els festers de la Puríssima Xiqueta.
Creació d’un Consell Municipal de Cultura.
Organització de tallers d’escriptura i cursos orals a la biblioteca i al centre de jubilats.
Establir un circuit cultural per a Benissa que permeta revitalitzar tot el nostre patrimoni artístic
i cultural. I realitzar una política de difusió que tinga en compte els artistes locals.
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GESTIÓ PÚBLICA

POLÍTICAS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL

Captació de inversió de sanitat privada en Benissa complementaria al Centre de Salut.
Sol·licitar a la Generalitat Valenciana l’ampliació del Centre de Salut de Benissa així com
la plantilla i exigir l’ampliació de serveis d’especialitats.
Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la construcció d’un centre de dia i l’obertura
d’una consulta sanitària auxiliar en la zona costera de Benissa.
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Obertura d’un aparcament públic al voltant del Centre de Salut de Benissa.

Reunificar tots els serveis locals i departaments relacionats amb els Serveis
Socials en un mateix espai. Simplificar tràmits i consultes.
Promoure la creació d’un economat, banc local d’aliments i productes bàsics,
per a tots els ciutadans en situació de necessitat.
Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa dels col·lectius
de major risc d’exclusió social.
Promoure l’aplicació de les polítiques d’igualtat i conciliació laboral entre
dones i homes.
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SANITAT

ESPORTS

Sol·licitar a la Generalitat Valenciana l’efectiva aplicació de la llei de
la dependència.

Creació d’instal·lacions esportives en les zones de La Capella i del Convent.

Remodelar el Centre Social Bèrnia per a realitzar noves activitats d’oci
i de serveis per la tercera edat.

Creació d’Escoles Esportives en els centres educatius de Benissa.
Gestió municipal de les instal·lacions esportives de l’àrea del Collao.
Creació de camps de futbet i pistes de pàdel amb els seus vestuaris.
Millora de l’organització i gestió de l’àrea d’esports.
Adequació i remodelació dels patis d’esplai i instal·lacions esportives
dels centres educatius municipals i propiciar la seua utilització fora de
l’horari lectiu.

SOCIALISTES BENISSERS.

QUE GUANYE BENISSA.

Seguiment personalitzat dels casos de major risc en exclusió social,
maltractament i dependència.
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ADMINISTRACIÓ LOCAL

Pagament per igual de la taxa d’escombraries en totes les zones
del terme municipal: nucli urbà, zones rurals, zona costera.
Revisió de l’Impost Municipal de Plusvàlues.
Rebaixa de l’impost de béns i immobles en els immobles que siguen
la vivenda habitual.
Facilitar a través d’Internet la realització de tràmits administratius
i comunicació dels ciutadans amb l’Ajuntament.

