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Triar el Torrent del segle XXI

El proper 24 de maig de 2015 tindran lloc les 

eleccions més importants per a Torrent des del 

restabliment de la democràcia. No es tracta de 

cap afirmació electoralista que es dóna cada 

vegada que acudim a les urnes, es tracta d’un 

fet constatat després d’analitzar la realitat 

d’aquesta ciutat -urbanística, social, humana- i 

les coordenades en les quals es desenvoluparà 

aquesta elecció.

Torrent ha arribat a una cruïlla. S’ha demostrat 

que el model de ciutat que va començar amb el 

desarrollismo franquista i que varen continuar 

els successius governs de PSOE i PP ens ha portat 

a un atzucac. Torrent s’ha esgotat com a ciutat 

dormitori de València i el continu creixement pel 

creixement ha fet el seu dolorós cant del cigne 

amb l’esclat de la bombolla urbanística.

En tots aquests anys, els veïns i veïnes de Torrent 

han demostrat la seua fortalesa i compromís cívic 

al mateix temps que veien com els seus esforços 

no es veien correspostos des del govern de la 

ciutat, que com a únic objectiu tenia el creixement 

urbanístic de Torrent, massa vegades oblidant, 

al mateix temps, els serveis bàsics que caldria 

que hi anaren aparellats. S’ha volgut demostrat 

que Torrent era el més gran –i amb diferència- 

satèl·lit de València a base d’acumular rajola, 

sense tindre en compte les necessitats reals de 

la seua població, com si fer una macro ciutat-

hotel fóra la finalitat en ella mateixa.

El model de la rajola s’ha 
acabat i no tornarà

Hem arribat a una cruïlla perquè aquest model 

no s’ha demostrat només insostenible, sinó que 

s’ha demostrat incapaç a l’hora d’oferir un horitzó 

de vida digna per a la seua població. Ara, en 2015, 

Torrent és la ciutat més desigual del nostre país 

i porta quasi un lustre amb una desocupació que 

supera les 10.000 persones. 

Per això afirmem que no és gens gratuïta la 

constatació de les properes eleccions com les 

que definiran una nova direcció que haurà de 

prendre la nostra ciutat. 

No és només el vent de canvi que vivim a nivell 

nacional, on s’enfonsa un règim de corrupció, 

cleptocràcia i clientelisme, com a nivell estatal, 

on la tímida democràcia sorgida del pacte entre 

elits que va donar lloc a la Transició es posa en 

dubte i se sotmet a revisió per una nova generació 

sense pors i sense llasts, és el canvi que demana 

Torrent per poder emprendre un nou rumb, que 

pose les persones i les seues necessitats en el 

centre.

Un nou rumb que porte aire fresc a la nostra 

ciutat. Els actors que se sotmetran a escrutini 

de la ciutadania seran un PP en l’alcaldia que 

ha tingut 8 anys per usar de trampolí de les 

ambicions personals i personalistes de la qui fóra 

alcaldessa Maria José Catalá, que ha emprés 

una tasca continuista i que ha afegit una agenda 

retrògrada i conservadora i al canvi d’amos en 

l’escala clientelar; i, per una altra banda, un PSOE 

que presenta, més de deu anys després de deixar 
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l’alcaldia, qui fóra arquitecte d’aquest projecte de 

ciutat postfranquista, Jesús Ros.

La tria no podria ser més clara. Deixar que les 

coses continuen igual i que els torrentins i 

torrentines continuem sent simples espectadors 

de la nostra ciutat o, fins i tot, tornar al passat de 

velles glòries que retornen –si és que se n’havien 

anat mai- quan ningú no els ho ha demanat i per 

una ambició de control i de poder del que creuen 

que és el seu cortijo.

És a dir, continuar amb un projecte que ho torna a 

apostar tot en la rajola, que té com a únic objectiu 

continuar el deliri urbanístic o continuar amb la 

construcció de més centres comercials, quan a 

Torrent ja en tenim dos de semifallits i uns altres 

tres que només existeixen sobre el paper. Un 

projecte, el de PP i PSOE, que pensa que la ressaca 

es cura amb més alcohol al cos. Un projecte que 

ni tan sols té en compte tota la població que hem 

perdut en aquests anys de crisi-estafa perquè, 

de la mateixa manera que va vindre al crit de la 

rajola fàcil, ara se n’ha de tornar perquè no hi veu 

cap futur. Un projecte que no només jutgem que 

no és bo per a la nostra ciutat, sinó que, a més, 

naix de continuar fent “el que sempre s’ha fet” 

sense tindre en compte la realitat que, tossuda, 

se’ns posa al davant.

Tanmateix, aquest projecte no és només injust, 

desigual i insostenible, no és només creador de 

pobresa i de precarització. No és només això. 

També, per si no fóra poc, és inviable. La bombolla 

urbanística ha esclatat per no tornar. Per tant, el 

canvi de model no és que afirmem que siga millor 

en paràmetres de benestar ciutadà, és que és 

també inevitable.

Torrent, un referent d’espai 
urbà en xarxa

Des de Compromís creiem que és el moment per 

canviar les coses i oferir un nou relat de ciutat 

per a Torrent. Una ciutat que es retrobe i que 

tinga el seu espai propi en el context de l’àrea 

metropolitana de València. Perquè Torrent vol 

estar dins de la xarxa que ha d’articular el cap 

i casal com a capital del nostre país, que ha de 

liderar aquesta vocació; però, sobretot, Torrent 

vol ser la capital de la seua comarca dins d’aquest 

país en xarxa.

La nova urbanitat que se’ns obri en el segle XXI, 

si ha de donar satisfacció a les esperances dels 

seus habitants, ha de configurar-se com a valor 

en xarxa. El segle XX ens va deixar l’acumulació de 

grans megalòpolis que funcionaven com a forats 

negres en fer-se més i més grans i absorbir tots 

els recursos dels voltants. Però, al mateix temps, 

el final del segle XX també ens va marcar com 

eixes grans ciutats esdevenien al mateix temps 

temples prohibits per a la població, que s’havia 

de desplaçar a les perifèries perquè el centre 

els havia expulsat, i, per tant, anava creant 

anells de corona –dormitoris- amb un diàmetre 

cada vegada més gran. València no ha sigut cap 

excepció, però només cal mirar la distribució 

de Madrid i la resta de Castella per veure fins a 

quin punt de saturació i drenatge de recursos pot 

arribar aquest model: un gran centre que xucla 

tot el que hi ha a quilòmetres al voltant.

La nova civilitat, però, es basa en uns espais 
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descentralitzats, que s’articulen a base de 

sinèrgies de les pròpies potencialitats. Torrent, 

per localització, per característiques, per 

recursos, per població i, sobretot, per vocació ha 

de liderar aquest procés. 

Torrent té moltes potencialitats per prendre el 

lideratge d’aquest nou país en xarxa i urbà que 

volem construir. Tenim un terme molt divers, al 

qual no podem donar-hi l’esquena. Tenim una 

comarca que podem vertebrar i que hem de 

liderar. I, sobretot, tenim el capital humà que ens 

empeny a portar avant aquest projecte.

El govern municipal no ha de ser un govern que 

solucione tots els problemes, ni que faça i desfaça 

a la seua voluntat. El govern municipal ha de ser 

simplement un actor més que vaja de la mà del 

teixit social i associatiu, que hi trobe complicitats 

i les potencie. Volem un govern municipal que siga 

un aliat i un company dels torrentins i torrentines 

amb empenta i vocació, i que deixe de ser un 

obstacle.

Un govern compartit, que siga un instrument 

per al poder de la ciutadania. Perquè, així, 

Torrent trobarà la seua identitat. Torrent serà un 

protagonista en primera persona del seu futur.

El municipalisme com a 
vocació

Aquest canvi de paradigma en el qual ens trobem 

immersos a tots els nivells no pot reproduir vells 

esquemes de temps passats. No es pot fer de 

dalt cap a baix, perquè, a més de trair els nous 

principis de governança política que la gent 

demana, tornarà a fracassar. Si bé diuen que 

l’ésser humà és l’únic animal que topeta dues 

vegades amb la mateixa pedra, nosaltres volem 

escapar a aquest fatídic destí. No volem repetir 

la història, perquè no només ho faria com a farsa, 

sinó que, amb la crisi humanitària i social que 

patim, també ho faria com a tragèdia.

Les persones que prenem la determinació de fer 

un pas endavant per optar al govern d’una ciutat 

com Torrent ho fem amb vocació de servei públic. 

Som ciutadans que tenim la nostra professió, el 

nostre ofici. Però que creiem que ha arribat el 

moment que podem aportar la nostra experiència 

i, sobretot, la nostra voluntat de canvi en favor de 

la comunitat.

Creiem en els valors de la democràcia avançada, 

que parteix de la consideració que el govern 

és només un pacte entre representants i 

representats, que cal renovar dia a dia, que no 

s’esgota de quatre en quatre anys. Per això triem 

el municipalisme com a vocació, perquè és la 

ciutat l’espai clau per a l’exercici de la democràcia 

directa, l’espai per poder canviar el nostre entorn, 

l’espai on poder posar en pràctica la màxima de 

pensa globalment, actua localment.

Les xifres tenen noms i 
cognoms, cara i ulls

A més a més, l’espai de la ciutat és el nostre 

espai quotidià. És la realitat sobre la qual tenim 

capacitat d’incidència directa i és la realitat que 

ens interpel·la i ens reclama. 

És l’espai on les xifres fredes i macroeconòmiques 

tenen cara i ulls, on els eufemismes de 

“moderació salarial”, “ajustos”, “austeritat”, volen 
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dir que Josep, tot i que és un afortunat que ha 

conservat la faena, a dures penes arriba a fi de 

mes; on Maria ha hagut de deixar la faena perquè 

li han retallat l’ajuda a la Dependència de sa 

mare i se n’ha de fer càrrec; on Laura ha hagut 

d’emigrar a Londres perquè no trobava un futur 

a la seua terra; on Manolo porta més de 5 anys 

sense trobar faena i ja passa dels 50 i no hi ha 

manera que li tornen a donar una oportunitat; on 

Pedro es va deixar els estudis per treballar en la 

construcció i ara no troba cap oportunitat... 

Tants i tants rostres que criden que no són 

números, que són noms, amb cara i ulls, i que 

se senten estafats, que açò no és cap crisi, que 

els varen dir i afirmar que tindríem un nivell de 

vida europeu i que la nostra economia estava en 

la “Champions League” i ara han vist que tot això 

era mentida, que ara l’excusa és que és la mateixa 

“Europa” qui els demana que es sacrifiquen en 

l’altar dels déus-mercats i que fer el que el mateix 

poder t’empenyia a fer perquè, si no, era cosa de 

“bobos” ara és “haver viscut per damunt de les 

possibilitats”. Que els retallen les pensions, els 

sous mínims, les beques, els estudis, per rescatar 

bancs. 

L’austericidi, un atac a la 
democràcia

Tot aquest paradigma és el que anomenem de 

l’”austericidi”, perquè no és una austeritat el que 

se’ns imposa. Una austeritat, segons la virtut que 

la nostra tradició diu que és, es basa a no gastar 

allò que no es té, però no diu res de la mort lenta i 

angoixant dels nostres drets socials i de la nostra 

democràcia per la via de la sacralització del 

pagament del deute. Perquè això no és austeritat, 

això és assassinar la solidaritat, que és una altra 

virtut segons la nostra tradició.

La mateixa democràcia està en perill i cal 

defensar-la des de la ciutat, des de la polis. 

Perquè, en el moment que es blinda en la reforma 

de l’article 135 de la Constitució espanyola al 

dictat de Merkel en un calorós dia d’agost i 

executada pel PSOE amb el suport del PP que el 

pagament del deute bancari estarà per damunt 

de qualsevol altra consideració, s’està imposant 

un model únic que busca establir per decret, 

a base de l’ofec econòmic dels Pressupostos, 

que no hi haja alternativa, que no es puguen 

desenvolupar polítiques que posen en qüestió 

eixe pensament únic.

Per això ni tan sols la sacralització de les xifres de 

dèficit no s’ha repartit de manera equitativa, sinó 

amb una incidència ideològica ben clara: la major 

part del dèficit se’l reservava l’Estat central, 

mentre les autonomies i els municipis eren 

intervinguts i posats sota tutela per la via dels 

fets, fins arribar a l’extrem d’imposar un dèficit 

zero a les corporacions locals, precisament les 

més sanejades, i més encara tenint en compte 

que només la vila de Madrid s’emporta quasi la 

meitat de tot el deute municipal a Espanya.

No és tracta de cap coincidència. Les autonomies 

gestionen l’Educació i la Sanitat, mentre que els 

municipis són, com se sol dir molt encertadament, 

la primera trinxera contra l’exclusió social, en 

gestionar els Serveis Socials. 

L’Estat es permet augmentar el pressupost per a 
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compres militars –que va tindre un rècord històric 

amb el govern de Zapatero- o per a continuar fent 

més i més quilòmetres d’AVE com el de Bajadoz-

Plasència al mateix temps que se’ns diu que un 

Ajuntament no té dret pràcticament ni a arreglar 

una vorera.

Fet i fet, per si l’anul·lació per la via de l’ofec de 

recursos no fóra prou, el PP ha impulsat una 

reforma de la Llei de Bases Locals que tenia fins 

i tot l’oposició dels seus mateixos alcaldes, en 

rematar l’operació de buidatge de contingut polític 

dels municipis, privatitzar-ne serveis bàsics 

i fomentar les Diputacions, unes institucions 

ademocràtiques, decimonòniques i caduques 

com a institució de govern alternativa. És a dir, 

passem de la corporació amb una representació 

diguem-ne més propera i legitima a una altra que 

ni tan sols és triada per sufragi directe en ple 

segle XXI.

Ens volem fer els gestors de la misèria i contra 

això ens revoltem i volem demostrar que hi ha 

alternativa.

El finançament injust que 
patim té conseqüències 
directes sobre les persones

Des de Compromís ho hem denunciat des de 

sempre i ara, en passar el temps i fer-se la 

situació insostenible, ens hem trobat que hi ha un 

consens generalitzat entre tots els actors socials 

en la nostra diagnosi: el model de finançament 

autonòmic discrimina de manera molt greu el 

benestar del poble valencià. I no ve d’ara. Tots 

els governs de l’Estat, ja mane PP o PSOE, han 

utilitzat el País Valencià com a moneda de canvi.

Els valencians i les valencianes tenim una renda 

que és 12 punts inferior a la mitjana estatal. No 

obstant això, contribuïm 12 punts per damunt de 

la mitjana. És a dir, els valencians i les valencianes 

financem amb els nostres impostos territoris 

que són més rics que nosaltres. Es tracta d’una 

situació que no té cap tipus de semblança 

probablement en cap lloc del món. Una situació 

democràticament injusta.

Més encara quan, també any rere any, els 

valencians i les valencianes som marginats en 

les inversions en els Pressupostos Generals 

de l’Estat. Representem un 10% de la població 

estatal, però rebem una mitjana d’un 5% de les 

inversions territorialitzades dels PGE. I una altra 

vegada, tant hi fa qui manara a Madrid, si PP o 

PSOE.

Tot açò té conseqüències amb cara i ulls. 

Significa un ofec sistemàtic i continuat de les 

finances per poder realitzar polítiques públiques. 

Són les xifres fredes, com la que diu que al País 

Valencià tenim la meitat de despesa social que a 

Extremadura, per exemple, que es transformen 

en llistes d’espera, en beques que no arriben, 

en menys mestres, etc. I tot açò sumat al fet que 

tenim un govern que ha saquejat la poca misèria 

que ens restava al mateix temps que retallava 

i retallava en compliment dels manaments de 

l’austericidi.

Només una dada per exemplificar l’abast del 

problema de què parlem: amb les transferències 

que rebem de l’Estat no ens arriba ni per a pagar 
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la despesa en Sanitat i Educació. I no perquè 

estiguen unflades artificialment, al contrari, són 

de les més baixes de l’Estat.

Pel contrari, amb un finançament just podríem 

portar avant les inversions que Torrent necessita

La partida d’inversions ha estat paralitzada 

tota aquesta legislatura per culpa de la política 

de retallades. I, com hem vist, no hem retallat 

d’actuacions que estaven per damunt d’allò 

raonable, sinó que, tot al contrari, hem retallat 

quan ja feia molt de temps que havíem tocat os.

Des de Compromís proposem que és vital 

reformar el sistema de finançament per aplicar-

hi criteris de justícia. Proposem un Concert 

Econòmic Responsable que s’ocupe de recaptar 

els impostos i negociar bilateralment les 

transferències des d’una Hisenda pròpia. 

Amb un finançament just, per criteris de població 

i necessitats, els experts econòmics calculen que 

la Generalitat hauria de rebre 11.000 milions d’€ 

extra anualment.

Això significa que la Generalitat podria portar 

avant les necessitats de Torrent. Sempre que, 

és clar, des del govern de Torrent tinguem un 

equip agosarat i amb determinació, i no uns 

serfs mesells que només busquen la promoció 

de la seua carrera política dins del propi partit 

o gestionar la seua molla de poder. Sempre que 

no tinguem polítics professionals a qui la nòmina 

els depenga de com de bé es porten amb els seus 

amos.

Per població, als torrentins ens pertocarien 

180 milions d’eixos diners extra que hauríem 

de rebre i no rebem. Amb eixos diners podríem 

haver fet l’hospital, acabat amb els barracons, 

un nou centre de salut, escoletes de 0 a 3 anys. 

Podríem haver fet moltes polítiques en favor de 

les persones. 

La nostra determinació és ser valents i valentes 

per tal d’exigir el que democràticament i per 

justícia en correspon. Perquè no tenim cap altre 

manament superior ni cap altra vocació que no 

siga la de servir els nostres veïns i veïnes i el 

poble valencià.

La desocupació a Torrent 
no és una estadística, és un 
drama

Una persona que vol treballar i no pot és sempre 

una injustícia. Tanmateix, tot i acceptar aquesta 

base de lògica i humanitat, podem afirmar de 

manera rotunda que, a Torrent, no ens mereixem 

les xifres de desocupació –i, per tant, els drames 

personals- que patim. 

Actualment (dades de març de 2015) tenim 

10.079 persones registrades al SERVEF com a 

demandants d’ocupació. Això suposa una taxa 

del 18,58% sobre el total de la població en edat 

laboral; més de tres punts per damunt de la 

mitjana valenciana, que se situa en el 15,24%. 

Per altra banda, a Torrent tenim 16.770 persones 

afiliades a la Seguretat Social, dada que 

representa una taxa d’afiliació del 30,91%, quan 

la mitjana valenciana és del 49,39%, quasi vint 

punts major.
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Tanmateix, respecte a la població activa (les 

dades de l’Enquesta de Població Activa), Torrent 

se situació amb una taxa de desocupació de 

l’ordre del 30%, més de 5 punts per damunt de la 

mitjana valenciana que, al mateix temps, es troba 

per damunt de la mitjana estatal.

Vàrem iniciar aquesta legislatura amb 9.694 

persones registrades al SERVEF com a 

demandants d’ocupació i la tanquem amb un 

balanç net de 385 més. Vàrem iniciar la legislatura 

amb 17.668 persones afiliades a la Seguretat 

Social i la tanquem amb quasi un miler menys.

Pel camí, s’han quedat moltes persones que es 

troben en una situació d’exclusió social perquè 

són desocupats de llarga durada que han perdut 

les prestacions i que han perdut l’esperança 

de tornar a incorporar-se al mercat laboral, 

fonamentalment en el sector de la Construcció, 

com hem explicat adés, l’aposta estratègica dels 

successius governs de PSOE i PP.

Aquestes dades deixen ben clar que la baixada 

de la desocupació que ens volen vendre com 

una “recuperació” no ho és tal. Tenim un grau 

de precarització escandalós. Un de cada 

quatre contractes registrats el darrer trimestre 

tingueren una durada d’una... setmana! El que 

tenim són moltes persones, moltes vides, que 

han desaparegut de les estadístiques. Però que 

ens reclamen i ens interpel·len.

Una desigualtat insostenible

Torrent és la ciutat valenciana més desigual, 

segons un estudi de FEDEA, una fundació gens 

sospitosa de tendències massa esquerranes, ja 

que són ben coneguts els seus lligams amb les 

empreses de l’IBEX-35. Això vol dir que som la 

ciutat –l’estudi només fa referència a poblacions 

de més de 50.000 habitants- on hi ha una 

diferència més gran entre el 10% més ric i el 10% 

més pobre. Així mateix, Torrent també té la major 

concentració de la riquesa en l’1%. En concret, 

aquest 1% més ric concentra quasi el 16% de la 

riquesa total. I això segons les dades estimatives 

de declaracions de renda.

A Torrent tenim una gran diferència entre 

barris. Molts contrastos que, a més, fan encara 

més preocupants les dades de desocupació 

que analitzàvem adés. En efecte, en els barris 

periurbans viuen al voltant d’unes 20.000 

persones, mentre que en el nucli urbà estarien 

les restants 60.000. En xifres a grans trets. 

Així doncs, si bé cal remarcar que el Vedat i barris 

periurbans no són tots ells barris de classe alta, 

com se sol tindre la percepció, sinó que hi ha 

molts barris de classes mitjanes i treballadores 

en la mateixa mesura que en el poble, sí que és 

cert que la renda mitjana –i, per tant, les dades 

de desocupació- no són harmòniques entre tots 

dos territoris. 

És a dir, de les més de deu mil persones que 

busquen faena que tenim a Torrent, la distribució 

no és harmònica entre barris, com no ho és la 

renda. Si la població seria grans trets un habitant 

dels barris periurbans per quatre del nucli urbà, 

la distribució de la desocupació no és la mateixa 

ni de bon tros. No hi ha una persona desocupada 

en els barris periurbans per quatre en el nucli 

urbà, sinó que podríem estar parlant-ne –fent 
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una aproximació segons la distribució de la 

renda- d’una a sis o, fins i tot, d’una a set. 

Una constatació que en la pràctica ens porta 

a avaluar les dades de desocupació com a més 

preocupants encara. Hem dit que no ens mereixem 

la desocupació que tenim. I podem explicar-

ho també amb una comparació. Per exemple, 

Paterna té una geografia semblant a la de Torrent, 

amb un nucli urbà i uns barris periurbans amb 

una importància relativa semblant, com puga ser 

la Canyada. A més, Paterna també té el barri de la 

Coma. Doncs bé, la taxa de persones registrades 

al SERVEF és dos punts inferiors a la de Torrent i 

se situa en el 16,73%.

Per altra banda, podem observar Burjassot, que 

té una taxa de desocupació segons registres del 

SERVEF unes dècimes per damunt de Torrent, 

en el 18,86%. Però Burjassot té una densitat 

de població que és deu vegades superior a la 

de Torrent, amb tot el terme edificat i blocat 

per les poblacions limítrofes i per l’avanç de la 

urbanització de la ciutat de València. I tampoc 

no té cap barri de renda clarament superior a la 

mitjana com puguen ser els barris periurbans 

torrentins. En aquest sentit, i fent l’anàlisi relativa, 

es veu que Burjassot ha treballat més contra la 

desocupació que Torrent.

De la mateixa manera, Aldaia, Alaquàs i Quart de 

Poblet, per exemple, també tenen unes dècimes 

de desocupació més que Torrent -19,02%, 19,19% 

i 18,62%, respectivament-. Però tant Aldaia com 

Quart de Poblet comparteixen el barri del Crist 

però no tenen, per altra banda, barris periurbans 

amb una importància suficient perquè es poguera 

parlar d’una situació semblant a la nostra. 

I aquestes dades no sorgeixen dels últims anys, 

sinó que es tracta de tendències consolidades 

en el passat recent. És per això que, també amb 

l’anàlisi del nostre entorn economicosocial, 

afirmem que a Torrent no ens mereixem la 

situació que patim i que hi ha molt a fer i treballar 

per millorar-la i, com a mínim, posar-la en el lloc 

on ens correspondria d’una manera objectiva. 

Per tal de poder, després, lluitar per millorar-la 

en relació al nostre entorn.

Tenim la determinació per 
canviar aquesta situació

No afirmem que amb un govern de Compromís 

no hi hauria desocupació. Això seria vendre 

castells en l’aire propis de la vella política i per 

a això ja tenim les promeses buides del PP i del 

PSOE. No. La desocupació ve marcada per les 

polítiques macro i els models que s’executen des 

de la Unió Europea i l’Estat espanyol, així com 

des de l’orientació estratègica que podem guiar 

des de la nostra autonomia massa fluixa. Des 

d’un Ajuntament és cert que es poden fer poques 

coses.

Ara bé, de la mateixa manera que afirmem això, 

també afirmem amb rotunditat que, les poques 

coses –i les coses en poca quantitat o en xicoteta 

escala són els detalls que ho poden canviar tot- 

que podem fer, no és que no s’estiguen fent, és que 

s’estan fent a l’inrevés. I és el nostre compromís 

portar avant eixes xicotetes coses que poden 

marcar una diferència qualitativa.

A Torrent tenim oportunitats que estem 
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desaprofitant. Tenim un dels termes més grans 

del nostre país. De fet, en aquest sentit, cal 

remarcar una dada que sovint és passada per alt 

en totes les visions de la ciutat que se’ns donen. 

A Torrent, el sector agrícola suposa un 3,5% de 

l’ocupació. És un percentatge que es troba en la 

mitjana valenciana, però que es troba molt per 

damunt de la mitjana d’una urbs estrictament 

d’àrea metropolitana. Tanmateix, tenim un 

Consell Agrari que funciona amb estatuts alegals 

i amb greus mancances democràtiques.

En tot aquest terme, tenim un polígon, el Mas 

del Jutge, que es troba desaprofitat i que durant 

aquests darrers anys ha vist com es tancaven 

empreses a un ritme més accelerat, fins i tot, del 

que corresponia.

Tenim una xarxa de comerç local que encara és 

potent, tot i que ha estat víctima de la baixada de 

salaris i nivell de vida i de les polítiques errònies 

de donar-hi l’esquena. No estem aprofitant les 

potencialitats que suposa exercir la capitalitat 

comarcal ni de la nostra Avinguda del País 

Valencià com a eix comercial o la diversificació 

dels barris, com puga ser la zona del centre 

històric, que necessita una reconversió i tornar-

la a repensar.

Torrent, històricament, proporciona dades de 

desocupació prou pitjors que les referències 

valencianes i estatals. I no ho hauria de fer si 

ens atenem a les potencialitats que tenim com a 

ciutat.

Construir el canvi de model 
per construir el Torrent del 
futur

És per això que presentem les següents mesures 

per a aquest programa. Per dissenyar colze amb 

colze amb la ciutadania torrentina el nou relat de 

ciutat que oferisca un horitzó de vida digna a tota 

la ciutadania torrentina. Eixa és la nostra màxima 

determinació.

No es tracta de cap programa de laboratori. 

Aquest programa és el fruit de la participació. És 

el fruit del treball acumulat tots aquests anys que 

hem fet oposició en l’Ajuntament o des de fora 

de l’Ajuntament; sobretot, en aquest sentit, és el 

fruit de les propostes que hem realitzat aquests 

darrers quatre anys. Moltes de les iniciatives 

que veureu enunciades ja les hem presentades 

en forma de moció al Ple de l’Ajuntament, amb 

el resultat d’un rebuig frontal per part de la 

majoria absoluta del PP, que no ha mostrat cap 

tipus de voluntat de diàleg amb la resta de forces 

polítiques –què esperar-ne, doncs, del diàleg 

amb la ciutadania!-. 

És el fruit del treball del col·lectiu de Compromís 

per Torrent organitzat grups de treball sectorial. 

És el fruit del treball de la ciutadania que s’ha 

acostat a proposar les seues idees, les seues 

propostes, les seues iniciatives, perquè aquest 

és l’ADN de la nova manera de fer política que 

practiquem.

És per això que aquest document és una 

interpel·lació per, entre tots i totes, triar el Torrent 

del segle XXI. Amb valentia i amb aire fresc.



13PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019



#ambValentia

14 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

ECONOMIA

El deute viu que arrosseguem a l’Ajuntament de 

Torrent se situa al voltant dels 60 milions d’€. 

Almenys en les xifres oficials. Això ens suposa que 

estem en el límit legal del 110% que dictamina 

el Ministeri per a la poder fer inversions. Ens han 

deixat venuts. Cada torrentí i cada torrentí deu 

uns set-cents euros.

Com sempre en economia, aquestes xifres 

posades sense context no haurien de ser ni 

bones ni roïnes en elles mateixes, sinó que caldria 

analitzar-les. Si el deute l’haguérem creat en 

base a inversions productives que ara en època 

de crisi suposaren polítiques actives per crear 

condicions per generar benestar o l’haguérem 

invertit en les persones que més malament ho 

estan passant, podríem afirmar que es tractaria 

d’un deute elevat, però justificat.

El problema que ens trobem amb el deute de 

l’Ajuntament de Torrent és que és un deute 

generat per una mala gestió, en primer lloc, i per 

un malbaratament dels recursos, en segon. Per 

exemple, amb aquest increment del deute que 

hem viscut la darrera dècada, quina inversió 

important per al poble podem esmentar? Es 

tracta d’un deute no justificat, doncs.

De fet, per a mostra, una de les últimes accions 

que ha fet abans de tancar la legislatura el govern 

del PP ha sigut pagar quasi tres milions d’euros 

per recuperar una inversió ruïnosa en el pàrquing 

Juan Carlos I. Privatitzen els guanys i socialitzen 

les pèrdues. Tres milions suposa al voltant del 7% 

del Pressupost anual de l’Ajuntament.

O, per exemple, els més d’un milió d’euros que 

cada any ens gastem en festes des de fa més 

d’una dècada, tant pels governs del PP com del 

PSOE, que es dediquen a portar artistes com 

Raphael, Isabel Pantoja i altres a colp de talonari 

i després fan tocar gratis als grups locals en 

l’espai que els reserven en el Rockejat.

El nostre objectiu és posar l’economia a treballar 

per donar suport al comerç i a les PIME, als 

creadors d’ocupació.

I per això, hem de canviar les prioritats i acabar 

amb l’ús de l’Ajuntament per a promoció personal 

i partidista a base de malbaratar diners en 

publicitat. Una economia que fomente la 

innovació i el valor afegit. Al servei del bé comú 

dels torrentins i torrentines.

1. Realitzarem una Auditoria de gestió, comptable 

i administrativa per a conéixer l’estat financer real 

de l’Ajuntament i el funcionament efectiu dels 

serveis que presta, traurem totes les factures 

dels calaixos. 

Auditarem el deute per determinar quina part 

puga ser il·legítima. 

Els resultats s’oferiran a la ciutadania perquè els 

puga valorar amb total transparència i, en el seu 

moment, decidir al respecte les iniciatives que 

cal prendre.

2. Reduirem el deute estalviant en despeses 

supèrflues i innecessàries, d’autobombo i 

propaganda. Però ho farem sempre respectant 

els drets de les persones i la inversió social i 

estratègica. 
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3. Prioritzarem les necessitats més bàsiques i 

que afecten la qualitat de vida dels ciutadans 

de Torrent així com tallarem de soca-rel 

el balafiament de recursos en polítiques 

improductives i la despesa absolutament 

exagerada en propaganda.

4. Utilitzarem els recursos personals de 

l’Ajuntament per a fer-ne una gestió adequada i 

evitar, d’aquesta manera, el balafiament de diners 

públics en contraccions externes innecessàries 

d’assessorament. La plantilla de treballadors 

públics de la corporació municipal és un bé que 

hem d’aprofitar.

No podem permetre que s’haja gastat els diners 

de tots els torrentins i torrentines en informes a 

gabinets d’advocats externes que ens han costat 

un dineral per tal de tindre una justificació legal 

per realitzar polítiques de privatització i retallada 

dels drets, com han estat la privatització de 

l’Auditori, la derivació del servei de neteja a Nous 

Espais o la cessió per mig segle de terrenys 

públics per a construcció de centres d’educació 

privats, entre d’altres.

5. Crearem l’Agència Tributària Municipal, per tal 

de centralitzar en un sol punt l’atenció al ciutadà 

en matèria tributària. Així doncs, s’eliminaran les 

àrees de gestió tributàries actuals i de gestió de 

multes i RETOSA i altres empreses externes de 

gestió.

6. Racionalitzarem els serveis públics 

municipals per tal d’evitar les duplicitats que 

n’hi haja actualment i s’eliminaran els que no 

desenvolupen cap funció concreta, com ara la 

figura del vicesecretari, el viceinterventor, etc. Així 

mateix, crearem la figura del Secretari General de 

l’Ajuntament, tal com es preveu en el reglament 

d’ordenació de Gran Ciutat, perquè d’aquesta 

manera no n’hi haja dos secretaris, un del Plenari 

i un altre de la Junta de Govern Local.

7. Tornarem progressivament els diners de la Taxa 

del Fem corresponents als rebuts emesos per 

l’Ajuntament en 2004, 2005, 2006 a tots aquells 

veïns i veïnes que la pagaren. Amb aquesta 

proposta volem posar en igualtat de condicions 

tant als que pagaren com als que no ho feren al 

seu moment.

Així mateix, denunciarem des de l’Ajuntament, en 

no ser una competència municipal, la taxa TAMER 

–o “taxa del fem”-, que creiem injusta, arbitrària 

i que no respecta els criteris de progressivitat en 

els impostos.

8. Realitzarem una auditoria i un informe de 

viabilitat sobre la recuperació de la gestió pública 

del servei de residus privatitzat pel PSOE i 

gestionat de manera servil pel PP i atorgat a FCC. 

La nostra determinació és que, en el menor temps 

possible, puga tornar a mans dels torrentins.

9. En la mesura que la legalitat ho permeta i 

segons les diferents modalitats de contractació, 

ens comprometem que l’Ajuntament comprarà 

tots els subministraments i gestionarà tots els 

serveis externs necessaris a través d’empreses 

i comerços de Torrent. Quan extraordinàriament 

algun servei o subministrament no poguera 

trobar-se a Torrent, es compraria a empreses de la 

nostra comarca. D’aquesta manera, l’Ajuntament 
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ajudarà a dinamitzar el teixit comercial del 

poble amb una política de compra de material 

als comerços torrentins. Actualment, el govern 

municipal fa les compres a grans empreses 

foranes, alguna de molt coneguda, i grans 

superfícies en general; nosaltres, però, farem 

que la corporació municipal faça la compra als 

comerços i empreses del poble. 

10. Establirem convenis amb les universitats 

valencianes perquè qualsevol comerç o empresa 

de Torrent tinga un referent al qual adreçar-se 

per a sol·licitar l’ajuda tècnica que necessite.

11. Ajudarem els autònoms en risc de cessar 

activitat amb una línia de suport financer a baix 

interés.

12. Avalarem la creació d’empreses innovadores i 

ajudarem els xicotets empresaris, cooperatives i 

autònoms que fomenten l’ocupació.

13. Crearem una línia d’ajudes 

econòmiques finalistes per tal que el teixit 

comercial del poble, creador de llocs de treball 

i garantia de qualitat per al ciutadà, puga 

modernitzar la seua estructura productiva.

14. Subvencionarem els mètodes naturals i 

donarem suport tècnic a aquells agricultors 

que opten per eliminar els pesticides i additius 

químics dels seus cultius en la lluita contra les 

plagues.

15. Establirem una prioritat en la unitat de 

vigilància mediambiental per tal de vigilar, 

previndre i sancionar efectivament els robatoris 

als camps.

16. Crearem un programa d’ajudes per a la 

normalització lingüística del comerç de Torrent.

17. Portarem a terme campanyes de promoció dels 

comerços, empreses i agricultors torrentins.

18. Impulsarem la creació d’un Consell 

Assessor del Comerç de Torrent, format per 

les organitzacions empresarials, sindicals i 

d’autònoms del sector més els grups polítics amb 

representació, per tal de desenvolupar les accions 

necessàries en quant a horaris i altres mesures 

de promoció comercial. A tal efecte es redactarà 

un Reglament del Consell Assessor del Comerç 

de Torrent on es regule el seu funcionament així 

com els drets, responsabilitats i obligacions dels 

seus membres.

19. Establirem la gratuïtat d’una hora dels 

pàrquings públics gestionats per l’Ajuntament 

als clients dels comerços de Torrent.

20. Controlarem el pesatge dels residus 

arreplegats per tal de comprovar que les 

quantitats facturades per l’Entitat Metropolitana 

de Tractament de Residus corresponen amb les 

que efectivament han eixit des de Torrent cap a 

les plantes de reciclatge.

21. Establirem una ordenança de subvencions 

més justa, equitativa i transparent per a les 

associacions, entitats i ONG.

22. Modificarem les ordenances fiscals per a fer-

les més justes i redistributives en funció de la 

capacitat econòmica dels contribuents.

23. Efectuarem una auditoria 

economicoadministrativa sobre les actuacions 



17PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

municipals efectuades en el cas de les 

instal·lacions esportives de Parc Central i la 

Piscina de la Cotxera, així com auditarem la 

viabilitat perquè el servei puga tornar a ser de 

gestió pública.

24. Detallarem als Comptes Anuals les normes 

de valoració de l’immobilitzat, els seus criteris 

d’amortització, així com les dotacions a 

l’amortització dels béns depreciables inclosos 

en la comptabilitat; informacions que fins ara no 

consten ni han sigut publicades o informades a la 

ciutadania i els grups de l’oposició.

25. Eliminarem les entrades gratuïtes a l’Auditori 

excepte en els casos d’associacions culturals, 

benèfiques o sense ànim de lucre.

26. Declararem la Reforma Laboral aprovada pel 

Govern de Mariano Rajoy com a « non grata » a 

Torrent.

27. Reduirem la partida pressupostària de 

càrrecs de confiança, establint un sistema de 

retribucions en funció del nivell acadèmic i 

l’experiència professional dels candidats.

28. Suprimirem el càrrec de Cap del Gabinet de 

Premsa, que serà exercit pel personal funcionari 

responsable del Butlletí d’Informació Municipal.

29. Rebaixarem el salari dels regidors alliberats i 

el d’alcaldia establint un màxim d’1,5 vegades el 

salari mitjà.

30. Establirem la mateixa dotació econòmica per 

a tots els grups municipals, reduint la partida 

pressupostada actualment

31. Eliminarem la totalitat de la partida d’alcaldia 

dedicada a publicitat i autobombo.

32. Orientarem la política econòmica de 

l’Ajuntament a potenciar l’economia del Bé Comú 

en tots els aspectes de la gestió municipal.

Turisme

Torrent està actualment declarat com a municipi 

d’interés turístic. Es tracta d’una situació que 

és poc coneguda per la població. I no és estrany, 

ja que la partida dedicada en el Pressupost de 

l’Ajuntament és de zero euros. 

En açò, com en tantes altres coses, el govern del 

PP ha actuat amb l’únic interès de poder vendre 

una “medalleta” sense cap mena de contingut. 

I només cal comprovar-ho amb la dotació 

pressupostària.

Torrent, com a municipi de l’àrea metropolitana, 

pot tindre actuacions estratègiques de cara al 

Turisme en diverses línies. En primer lloc, pot 

acollir visitants que visiten València i les platges i 

hagen de buscar una destinació més econòmica 

o assequible que tinga una bona connexió amb 

metro. Ara com ara, aquesta línia és inoperant 

donat que no disposem de cap establiment 

hoteler a Torrent, més encara després de 

l’abandonament i demolició del Lido, que podria 

haver tingut una fi més digna. Així i tot, és una via 

que és interessant d’explorar.

La segona línia és més factible i més interessant. 

Torrent és un territori per explorar en aquest 

sentit. Som un municipi que té activitat cultural 

que pot rebre l’interés del visitant local. Tenim 
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unes Falles molt potents, tenim Moros i Cristians, 

la Setmana Santa, Sant Blai, etc.

Però tenim també –i açò és un terreny en què 

no s’ha invertit mai- una cultura gastronòmica 

molt interessant. Torrent era no fa res un centre 

xocolater. No debades se’ns coneix com el 

poble dels xocolaters i granerers. Això ha creat 

una cultura del dolç que ha donat una riquesa 

pastissera. 

També tenim plats propis, com per exemple 

l’emblemàtica cassola de Sant Blai o arròs 

rossejat, que no aprofitem com podríem fer 

i que podrien servir de reclam per al turista 

gastronòmic. 

El nostre objectiu és posar en marxa iniciatives per 

posar en valor tot aquest patrimoni gastronòmic 

i, sobretot, que no siga un actiu “fossilitzat”, que 

es puga consumir amb normalitat en els locals 

del poble. En aquest sentit, aquestes iniciatives 

naixeran dins de la proposta del Consell Assessor 

del Comerç i seran els mateixos comerciants qui 

dissenyen l’estratègia de manera participativa. 

El nostre compromís és fer-hi costat, ja siga, per 

exemple, dotant d’ajudes per incloure en la carta 

els plats locals.

Així mateix, buscarem sinèrgies amb altres 

ciutats per tal crear rutes que puguen servir de 

pol d’atracció. 

OCUPACIÓ

1. Lluitarem contra la desocupació amb un Pla de 

Xoc que eixirà del consens amb tots els sectors 

de Torrent. Al nostre poble hi ha vora 10.000 

persones que no tenen faena actualment, una 

xifra que és una autèntica tragèdia per tot el que 

implica. És per això que ningú no en pot quedar 

al marge i, doncs, la lluita contra la desocupació 

serà l’autèntic eix que guiarà la nostra política de 

govern.

2. Elaborarem un pla de recol·locació per als 

desocupats cap a sectors socials emergents i 

nous focus de creació d’ocupació i polítiques 

actives per als desocupats de llarga durada. 

Així mateix, establirem polítiques adreçades 

a facilitar la inserció dels joves al mercat laboral i 

ajuts a la formació contínua.

3. Completarem el redimensionament dels serveis 

socials municipals, amb més centres i personal 

suficient perquè funcione amb l’objectiu d’aplicar 

de manera integral la Llei de la Dependència i 

eliminar les llistes d’espera.

4. Incentivarem la creació d’una Xarxa de Serveis 

Socials Municipals amb la participació d’entitats, 

cooperatives i empreses de caire social.

5. Promourem l’accés al treball de les persones 

amb discapacitat per tal que l’ajuntament i les 

empreses de Torrent cobrisquen les places que 

han de reservar i incentivarem el compliment i la 

millora de les ràtios de persones amb discapacitat 

que treballen en les empreses i entitats privades 

del nostre poble.

6. Crearem una Oficina d’Acollida per als 

nouvinguts, amb mediadors professionals i la 

col·laboració de les entitats especialitzades, per 

tal d’oferir orientacions personalitzades sobre 

les lleis, els serveis i la vida a Torrent.
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7. Lluitarem per acabar amb les desigualtats 

entre barris de Torrent. Impulsarem una política 

de serveis socials que siga harmònica i que no 

deixe zones sense cobertura o amb una cobertura 

deficitària.

8. Crearem un Centre de Dia per a l’atenció de les 

persones amb discapacitat així com més places 

en centres ocupacionals. Així mateix, s’habilitaran 

residències específiques per al col·lectiu o, si 

s’escau, més places en pisos tutelats.

9. Democratitzarem el funcionament de la 

Fundació Esportiva Municipal i farem que siga 

viable. Així mateix, revisarem a la baixa les taxes 

municipals per als esports bàsics i per al lloguer 

de les instal·lacions.

10. Establirem un Portal interactiu de beques 

i oposicions a la funció pública, integrat a la 

plana web municipal, totalment accessible i 

transparent, en el que periòdicament s’informarà 

sobre els requisits, les places, òrgan al que s’han 

d’adreçar els interessats, sistema de puntuació 

i baremació, resultats de les proves, terminis 

i òrgan de reclamació, on cada aspirant podrà 

consultar de manera directa les correccions de 

cada prova o baremació efectuada pels tècnics 

municipals. 

11. Crearem un sistema de bonificacions fiscals 

d’impostos i taxes per a les empreses i comerços 

de Torrent en funció de l’increment de la seua 

mitjana de plantilla laboral anual.

12. Impulsarem un conveni de contractació 

laboral amb diferents administracions estatals 

i consolats mitjançant la creació d’una borsa de 

treball especialitzada.

13. Crearem un sistema d’ajudes per als aturats 

de llarga durada que vullguen implantar sistemes 

de treball cooperatiu a Torrent.

14. Mitjançant un conveni marc impulsarem 

un sistema d’horts urbans a Torrent, bonificant 

la totalitat de l’Impost de Béns Immobles als 

propietaris interessats. Mitjançant un acord 

plenari impulsarem la participació d’associacions, 

centres escolars i persones interessades a títol 

individual. La comissió treballarà per ampliar 

la participació ciutadana al màxim d’entitats i 

residents per a crear i promocionar una xarxa 

potent d’horts urbans tutelada per l’Ajuntament.

15. Acomplirem amb els acords plenaris aprovats 

amb la Plataforma dels Desocupats de Torrent.

BENESTAR SOCIAL I SANITAT

La nostra prioritat és molt bàsica: rescatar 

persones. Com podem consentir que hàgem 

dedicat milions i milions d’euros a rescatar bancs 

i més bancs i ens diguen que no hi ha diners 

per a totes les persones que ho estan passant 

malament? No, no ho podem consentir.

El nostre mandat és que cap persona es quede 

sense aigua, llum, casa o menjar per culpa d’esta 

estafa que alguns en diuen crisi.

Per això volem enfortir els Serveis Socials, perquè 

l’Ajuntament és la primera trinxera per fer front 

a les situacions difícils. I ho volem fer des de la 

solidaritat entre persones, lluny de la caritat. 
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L’Hospital de Torrent

Des dels partits que formem Compromís per 

Torrent hem portat al nostre programa la 

reivindicació d’un hospital comarcal des de les 

eleccions de 1987. Quan ningú no parlava de 

l’hospital de Torrent, nosaltres ja el proposàvem, 

davant de l’oposició tant de PSOE  com de PP.

No és, però, fins a les eleccions de 2007 quan PP 

i PSOE han de posicionar-se al respecte, també 

per la força que fem des de Compromís. 

Com que des de Compromís tenim tota aquesta 

experiència i tot aquest treball a les esquenes, i 

com que és la nostra manera de fer política, no 

tenim cap problema a dir sempre la veritat. I la 

veritat és que, amb l’actual model sanitari que ha 

portat avant el PP, que és una evolució corregida 

i augmentada del que va començar el PSOE, 

l’hospital de Torrent no es pot fer. 

Per poder portar a terme l’hospital de Torrent és 

necessari un canvi de model, com el que sempre 

hem reivindicat des de Compromís, en el qual la 

Sanitat no siga pensada com un “gran evento”, 

sinó pensada com un dret de les persones i al 

servei de les persones. Descentralitzada i com 

més propera millor, creant sinergies en xarxa.

En aquest sentit, la construcció de la nova Fe –“el 

hospital más grande de Europa”, ens han venut- 

va suposar la mort definitiva de l’hospital de 

Torrent tal com el dibuixaven. No era només que 

es tractava de l’hospital més gran perquè des 

de fa dècades a Europa que la sanitat es pensa 

a l’inrevés: sense grans “contenidors”, és que 

suposava que, amb el General i l’hospital privat 

de Manises dins de la xarxa pública, Torrent es 

quedava en un coll de botella. 

El PP va mentir i continua mentint per 
electoralisme

Fem memòria. Qui aleshores era conseller de 

Sanitat i ara és un convicte pel Cas Cooperació, 

amb el qual es desviaven ajudes per a xiquets 

africans malalts de SIDA per fer-se xalets, cotxes 

de luxe, iot, Rafael Blasco, va afirmar abans de 

les eleccions de 2007 que “si Torrent volia un 

hospital, que se’l pagara”. En aquell moment 

també manava el PSOE a Torrent i la candidata 

del PP era María José Catalá.

En un mostra més de la política tradicional de 

tractar els serveis de les persones segons el 

que voten, quan les urnes varen dictaminar que 

Torrent passava a les mans dels populars, el 

mateix Conseller Blasco, amb tota la calma i els 

pocs escrúpols que ha tingut per saquejar les 

conselleries per les quals ha passat, va accedir a 

fer-se una foto amb la nova alcaldessa i prometre 

l’hospital que abans Torrent s’havia de pagar. 

La resta, com se sol dir, és... hemeroteca. La 

legislatura 2007-11 va estar plena de propaganda 

institucional en el qual es feien simulacions de 

l’hospital amb malalts operant-s’hi i tot. En una 

publicació de l’Ajuntament pagada per tots, a tot 

color s’afirmava que “El hospital de Torrent será 

una realidad este año”. Eixe “año” era el 2009. 

El nivell màxim de paroxisme va arribar quan 

en la campanya de 2011 María José Catalá va 

afirmar “a pesar lo que algunos digan, el hospital 

ya existe”. 
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L’hemeroteca al respecte es pot consultar en la 

nostra web http://hospitaldetorrent.info En la 

legislatura que ara acabem, el PP ja ni tan sols 

parla de l’hospital. Eixe que es faria en 2009 i que 

ja existia en 2011. 

El nostre model

En les eleccions de 2011 vàrem replegar tot el 

treball de legislatura realitzat des de 2007 i les 

iniciatives i, per a la campanya, vàrem gastar el 

model de l’hospital d’Almansa com a exemple. 

Vàrem pensar que si quan el mal ve d’Almansa 

a tots alcança, per una vegada també ens podia 

arribar alguna cosa de bona. Quatre anys després, 

continua sent vàlid.

Aquest model es basa en uns criteris 

modernitzadors de la sanitat. D’entrada, cal 

acabar amb la situació actual en què, en despesa 

per habitant en sanitat, el País Valencià se 

situa capdavanter a l’estat espanyol. Sí, líders, 

com tant li agrada remarcar al PP. Líders per la 

cua, això sí, però líders. Sense una política de 

prioritats que pose els serveis bàsics en el primer 

focus d’atenció no podrem fer res. Si ens estimem 

més gastar-nos 200 milions en la F1, que és, per a 

més inri, un negoci ruïnós, que en sanitat -el que 

valen un parell d’hospitals com el de Torrent-, 

poca cosa podrem fer.

Però, a més, el PP ha acabat per exportar el model 

de “grandes eventos” a la sanitat i ha muntat 

l’hospital més “gran d’Europa” a la nova Fe. Un 

model de “grans hospitals” centralitzats que va 

caducar a Europa fa més de 30 anys. Ja no es 

construeixen “grans hospitals” a Europa, ras i 

curt.

El model que s’ha demostrat eficient és un 

model a base d’hospitals comarcals en xarxa 

descentralitzada. Hospitals que siguen d’atenció 

de proximitat i que ajuden a dinamitzar l’entorn, 

ja que porten aparellats un parc biotecnològic 

de recerca i una indústria amb la qual crear 

sinergies. Perquè uns hospitals són també una 

oportunitat per a la investigació i la innovació.

Uns hospitals, d’altra banda, que han de tindre 

una concepció de construcció en horitzontal i no 

en vertical. És a dir, que han de tindre la mínima 

alçada per a garantir la funcionalitat i que s’han 

d’ubicar en una parcel·la prou àmplia com per a 

respondre a aquesta necessitat.

La parcel·la també ha de ser prou àmplia per 

un parell de raons fonamentals més: permetre 

futures ampliacions, ja que un hospital que 

nasca obsolet és un malbaratament de recursos, 

i tindre una zona d’aparcament necessari i gratuït 

per a la correcta atenció.

Així mateix, ha de tindre unes bones 

comunicacions, tant per carretera com de 

transport públic, amb autobusos llançadora o 

-de ser possible- metro. En aquest sentit, per a 

afavorir la instal·lació del parc biotecnològic i les 

indústries que cresquen al voltant, tots aquests 

factors són bàsics.

Almansa té una població de 25.000 habitants. 

L’hospital que s’ha construït a Almansa té una 

superfície de 25.980 metres quadrats i s’ubica en 

una parcel·la 62.732 metres quadrats.
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En 2007 des del grup municipal llavors del 

BLOC vàrem llançar la proposta d’ubicar el futur 

hospital de Torrent a les antigues cotxeres del 

metro. Això haguera suposat que la permuta 

dels terrenys haguera eixit a cost zero i situar-

lo en una zona de bones comunicacions -metro, 

carretera- a més de donar servei més pròxim al 

casc urbà. 

Quan no hi ha voluntat i només hi ha propaganda, 

les coses no es fan i s’ha de recórrer a l’engany, 

lamentablement. Ni tan sols amb el mateix color 

en Generalitat i Ajuntament, en la legislatura de 

2007, es va poder arribar ni tan sols a cedir els 

terrenys. En 2015, huit anys després, ni eixe pas 

mínim s’ha fet. 

Torrent té una població de 80.000 habitants. 

En aquest sentit, l’hospital ha de tindre una 

superfície de 100.000 metres quadrats per a no 

nàixer obsolet. A més, ha de donar servei en la 

gran majoria d’especialitats, com són els Serveis 

Centrals (Radiodiagnòstic, Anàlisis clínics, 

Microbiologia, Hematologia, Anatomia Patològica, 

Rehabilitació, Admissió, Radiodiagnòstic, 

Neurofisiologia clínica, Farmàcia), una Àrea 

materno-infantil (Pediatria, Neonatologia, 

Obstetrícia), Serveis quirúrgics (Cirurgia general, 

COT, Oftalmologia, Urologia, ORL, Ginecologia) i 

Serveis mèdics (Medicina Interna, Neurologia, 

Digestiu, Pneumologia, Cardiologia, Al·lèrgia, 

Dermatologia).

És per això que ens veiem legitimats per afirmar 

que som l’única garantia que l’hospital de 

Torrent siga una realitat i, en aquest sentit, ens 

comprometem a adquirir els terrenys i posar-

los a disposició de la Generalitat Valenciana per 

a acurtar els temps de finalització del projecte. 

El nostre compromís és satisfer finalment una 

demanda històrica dels torrentins i les torrentines 

i que des de Compromís de Torrent hem portat 

al programa municipal des de les eleccions del 

1987.

A més, ens comprometem perquè el futur hospital 

de Torrent siga de titularitat i gestió pública.

A més a més, proposem: 

• Un centre d’emergències i un Centre de Salut 

digne per al Vedat.

• Dotarem dels mitjans i recursos que 

demanen els Centres de Salut existents per 

tal que puguen donar un millor servei. Així 

mateix, mentre no disposem de l’Hospital 

de Torrent, instaurarem una veritable 

atenció primària amb un servei d’urgències 

integral per tal que no siga necessari el 

desplaçament fora del poble per causa 

d’intervencions menors.

• Dissenyarem una política de proximitat per tal 

que hi haja una cobertura més personalitzada 

en matèria de salut.

• Creació d’un Refugi d’Animals a la Lloma del 

Birlet. .

• Establirem des de l’Ajuntament els plans de 

prevenció necessaris en matèria de salut per 

tal de sensibilitzar la població, i en especial 

les capes més determinants (estudiants, 

pensionistes, etc.).
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• Potenciarem i ampliarem els recursos 

del Gabinet Psicopedagògic Municipal perquè 

puga continuar oferint un servei de qualitat.

• Elaborarem un pla per tal de promoure la 

pràctica esportiva saludable amb coordinació 

entre els actors sanitaris i esportius del poble. 

Crearem una política de beques per a l’esport 

quan aquest siga una necessitat mèdica.

• Protegirem i vetlarem per la inembargabilitat 

de les ajudes socials donades per l’Ajuntament 

de Torrent. A tal efecte s’impulsaran els acords 

oportuns amb la resta d’administracions 

de l’Estat, especialment Hisenda, i amb les 

entitats bancàries ubicades a Torrent.

• Modificarem l’Ordenança d’Ajuda Domiciliària 

per tal que els usuaris afectats estiguen 

exempts del pagament de qualsevol 

percentatge del servei.

• Crearem una Ordenança Municipal contra la 

pobresa energètica de les famílies afectades 

a Torrent, en línia amb la moció presentada 

per Compromís al gener del 2015.

• Mitjançant una Ordenança Municipal, 

regularem la compensació de deutes 

municipals per treballs en benefici de la 

comunitat a aquelles unitats familiars amb 

renda anual inferior al SMI.

• Regularem de manera efectiva el 

funcionament del punt d’aliments municipal, 

adaptant el menjar entregat a les necessitats 

nutricionals i familiars. 

• Bonificarem amb un 99’9% les plusvàlues 

(Impost sobre l’Increment dels Valors 

dels Terrenys de Naturalesa Urbana) que 

l’Ajuntament cobra a les persones desnonades 

de la seua vivenda habitual per tal d’eliminar-

les en la pràctica, ja que la legislació estatal 

impedeix als Ajuntaments de fer-ho de iure.

• Impulsarem des de l’Ajuntament la creació 

d’una segona unitat d’urgències a Torrent.

• Signarem un nou conveni de col·laboració amb 

Creu Roja Torrent dotant aquesta institució 

amb més mitjans d’atenció sanitària i social.

• Desenvoluparem un Pla d’acció eficaç contra 

les diferents plagues com les panderoles, els 

mosquits i els rosegadors. 

• Posarem en marxa una campanya de prevenció 

i protocol·lització contra la legionel·losi a 

Torrent, aplicant el Decret 173/2000 de la 

Conselleria de Sanitat en aquesta matèria.

• Declararem la reforma del “Copagament 

Sanitari” com a non grata a Torrent, 

impulsant polítiques municipals d’ajuda a 

famílies i persones físiques afectades per la 

congelació de l’IPREM i el baix Salari Mínim 

Interprofessional aprovats pel Govern de 

Mariano Rajoy, en línia amb les mocions 

presentades per Compromís per Torrent al 

setembre de 2013 i març del 2015.
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DISCAPACITAT I 
DEPENDÈNCIA

El sector de la Dependència ofereix un dels 

reptes de futur més importants. En les societats 

avançades, els drets de totes les persones són 

un valor fonamental. Des del nostre punt de 

vista, no hi ha discussió en aquest aspecte, 

des de Compromís no podem entendre de cap 

manera que com la de drets fonamentals el dret 

a l’autonomia personal i, per tant, lluitarem amb 

totes les nostres forces per garantir l’aplicació 

en profunditat de la Llei de Dependència i de 

totes la legislació que protegisca els drets de les 

persones dependents o discapacitades.

Però, per altra banda, volem subratllar un aspecte 

que s’obvia en aquest sentit. I és que l’atenció 

a la Dependència suposa un motor de creació 

d’ocupació important, més encara en una societat 

europea occidental com la nostra. És a dir, no hi 

ha cap excusa, perquè no només estam parlant 

de drets fonamentals, sinó que estem parlant 

que entre tots i totes ens ajudem a tots i totes, 

persones amb dependència que tenen garantits 

els seus drets i persones sense dependència que 

poden accedir a un lloc d’ocupació en un sector 

amb un potencial important de motor econòmic.

Així doncs,

• Modificarem l’Ordenança Municipal de 

Transparència i Accés a la informació perquè 

les persones amb discapacitat puguen 

accedir de manera ràpida i eficient a les 

eines informàtiques i d’informació pública de 

l’Ajuntament.

• Construcció d’un Centre de Dia de gestió 

pública.

• Estudi de viabilitat de la construcció d’una 

residència per a persones amb discapacitat.

• Fer una ciutat realment adaptada, 

sense barreres arquitectòniques reals, 

de comunicació, d’accés a la informació 

municipal per a persones sordomudes. 

• Garantirem la presència de persones amb 

discapacitat en la presa de decisions 

de l’Ajuntament a través dels òrgans de 

participació.

• Compromís de ciutat inclusiva. Considerar 

la inclusió de la discapacitat com a vector 

transversal d’atenció preferencial en totes les 

línies d’acció política de la Corporació Local.

• Aprovació en la legislatura d’un Pla 

d’Inclusió en la Comunitat de Persones amb 

Discapacitat, que articule tota la política de la 

Corporació Local en matèria de discapacitat.

• Exigir als governs i poders públics d’incorporar 

a la valoració de l’impacte per motius de 

discapacitat. Així, en totes les disposicions 

normatives que l’Ens local elabore cal tindre 

en compte, amb caràcter previ, l’enfocament 

de la discapacitat.

• Creació d’un Consell Municipal de Persones 

amb Discapacitat.

• Creació de la Regidoria o òrgan dedicat a les 

polítiques d’igualtat, inclusió i participació de 

persones amb discapacitat.
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• Posada en marxa de campanyes de 

sensibilització, presa de consciència i 

educatives de forma periòdica i sistemàtica, 

adreçades a tots els grups de població d’àmbit 

del municipi.

• Incorporació de representants 

d’organitzacions de persones amb 

discapacitat i les seues famílies als òrgans de 

participació que existisquen en la Corporació 

Local amb els que la discapacitat tinga una 

connexió directa. (Educació, Sanitat, Ocupació, 

Urbanisme, Habitatge, Transport, Benestar 

Social, Consum, Oci, Noves Tecnologies, Dona, 

etc.)

• Atenció preferent a les persones amb 

discapacitat, especialment en el cas de ser 

dones o tindre especials dificultats d’inserció, 

en tots els programes, projectes i accions 

d’integració laboral que promoga el municipi.

• Que en els plecs de contractació administrativa 

s’incloga d’ofici clàusules socials que 

prioritzen les empreses licitadores que facen 

esforços de responsabilitat legal i social 

contractant persones amb discapacitat.

• No acceptació en els procediments de licitació 

pública d’empreses que no complisquen 

la reserva del 2% a favor de persones amb 

discapacitat.

• Reserva de, almenys, un 6% dels contractes 

públics municipals a Centres Especials 

d’Ocupació.

• Anàlisi del grau de compliment de la 

quota legal de reserva d’ocupació en les 

administracions públiques.

• Promoció de l’autoocupació de persones amb 

discapacitat mitjançant la simplificació de la 

concessió d’autorització o permisos per a la 

posada en marxa de negocis en la via pública 

o espais públics.

• Aprovació i posada en pràctica d’un Pla Local 

de Promoció de l’Accessibilitat de les Persones 

amb Discapacitat.

• Sotmetiment de les subvencions que la 

Corporació Local lliura a Entitats públiques o 

privades per a la realització d’obres o projectes 

de construcció, infraestructura i serveis al 

requisit previ d’acreditació del compliment 

de la legislació estatal, autonòmica i local 

sobre accessibilitat universal i eliminació de 

barreres que siga aplicable.

• Elaboració i aprovació d’un Pla Integral 

d’Accessibilitat del Municipi, amb compromís 

de despesa i calendari d’execució.

• Pla per a realitzar una auditoria integral 

d’accessibilitat per a cadascuna de les seus 

de la Corporació Local, començant per les més 

importants, com l’Ajuntament. Compliment 

dels terminis establerts en el Reial Decret 

Legislatiu 1/2013 que assenyalen l’any 2017 

com a límit perquè tots els entorns siguen 

universalment accessibles.

• Aprovació per la Corporació d’una Ordenança 

Municipal d’Accessibilitat Universal, que 

ordene tot allò relacionat amb l’accessibilitat 



#ambValentia

26 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

en el municipi.

• Incorporació a les Ordenances d’Inspecció 

Tècnica d’Edificis (ITE) de requisits 

d’accessibilitat, de manera que tots els 

edificis que s’hagen de reformar en virtut 

d’una ITE incloguen l’obligació d’accessibilitat.

• Sotmetiment rigorós de la concessió 

de llicències d’obres i autoritzacions de 

funcionament per la corporació local a 

acreditar pel promotor de la construcció 

o edificació o servei en el compliment la 

legislació aplicable en matèria d’accessibilitat 

i eliminació de barreres.

• En matèria de transport públic, compromís 

de no adquirir per la Corporació Local nou 

material rodant destinat al transport públic 

de viatgers que no siga accessible, i renovació 

del material no accessible que ara està en 

funcionament.

• Compromís d’adoptar una Ordenança local 

específica reguladora del servei de taxi 

accessible de, almenys, un 5%, tal com exigeix 

la legislació vigent, i això abans del 2017.

• En els preus dels transports públics 

dependents dels Ajuntament, s’aplicaran 

tarifes especials a les persones dependents.

• Els serveis d’urgència dels Ajuntaments 

han de ser accessibles a les persones amb 

discapacitat sensorial.

• Garantir l’accessibilitat universal de 

l’Administració Electrònica de la Corporació 

Local per tal que totes les persones que 

puguen relacionar-se sense exclusió amb 

l’administració local per vídeos o mitjans 

digitals. 

• La programació que emeten les televisions 

locals hauran d’adoptar mesures 

d’accessibilitat al contingut. (Subtitulació, 

emissió de llengua de signes, etc.)

• Incorporació de la lectura fàcil en els 

documents i canals d’informació i comunicació 

de la corporació local amb la ciutadania, per 

millorar l’accessibilitat als continguts de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament.

• En matèria fiscal, atorgar el tractament més 

favorable possible per a les persones amb 

discapacitat i les seues famílies i per a les 

organitzacions en què s’agrupen, aplicant-los 

les exempcions, reduccions o bonificacions 

màximes que permeta la Llei en els impostos, 

taxes i preus públics que gestione el municipi.

• Fons Local contra l’Exclusió Local. Creació 

d’un Fons Local contra l’exclusió Social i la 

Pobresa.

• Consideració especial i atenció preferent 

a les persones amb discapacitat amb més 

necessitats de suport per a la seua autonomia 

personal. Llei de Promoció d’Autonomia 

Personal i Atenció a les Persones Dependents 

i Lleis Autonòmiques.

IGUALTAT

Des de Compromís entenem el feminisme com 
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una visió transversal a tota la nostra filosofia 

política. El feminisme no és només les polítiques 

orientades a la dona, sinó que suposa una visió 

de modernització, tolerància i democratització 

de la societat. De la mateixa manera, la diversitat 

inclusiva, la defensa dels drets de les persones 

LGTB+, no abasteix només les persones 

directament implicades en el col·lectiu, sinó que 

són també valors d’una societat de progrés.

Així doncs, la Igualtat i el compromís amb la 

diversitat és una senya d’identitat bàsica que 

s’integra en l’ADN de Compromís al mateix nivell 

que el valencianisme progressista, l’esquerra 

moderna i l’ecologisme polític. Sumar-hi el 

feminisme és indispensable i suposa reconèixer 

que l’androcentrisme impregna la nostra cultura 

i orienta la manera en què mirem, actuem, sentim 

i construïm el món. Reconduir-ho, en la vida 

quotidiana de les persones i en les accions dels 

partits, és el nostre objectiu.

El feminisme de Compromís és inclusiu. És 

imprescindible no treballar només amb la meitat 

de la població, dones i homes hem d’esforçar-

nos junts per aconseguir una societat igualitària. 

Treballem per vertebrar els col·lectius de dones 

i homes feministes. Per això, no només volem 

fer polítiques per a dones, sinó també per a 

l’altre 50% de la població que ha de fer passos 

decisius per assumir els feminismes i les noves 

masculinitats.

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 siguen motor 

per transformar realment la societat pel fet com 

travessen tots els plantejaments polítics d’una 

acció de govern. 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.

Així doncs, creiem fonamental que la perspectiva 

de gènere impregne les propostes de tota l’acció 

de govern i totes les àrees polítiques. Considerem 

clau encetar la reflexió i la proposta de polítiques 

concretes a través del debat i del treball 

participatiu, per això el treball col·laboratiu és un 

eix cabdal, és la forma indispensable perquè el 

contingut siga realment transformador en cada 

àmbit, perquè es creen aliances per a la igualtat 

amb la perspectiva fixada en la posada en marxa 

d’un futur Pla Estratègic de Polítiques de Gènere 

que pose de manifest estratègies i agendes 

legislatives per a la igualtat.

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.

A més, considerem fonamental la creació 

del Consell de la Dona com a organisme dels 

ajuntaments amb competències exclusives en 

polítiques de gènere, que arreplegue, fomente 

i incentive l’associacionisme de col·lectius 

que treballen per la igualtat de gènere perquè 

col·laboren i cooperen i que farà part del Consell 

Social dins de la iniciativa #TorrentParticipa.



#ambValentia

28 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

Actuacions del Consell de la Dona:

Tindre representació en el Consell Escolar 

Municipal per tal de fomentar la igualtat i la 

coeducació en els centres escolars. 

Elaborar o adaptar protocols d’actuació per 

tractar casos concrets que atempten contra la 

igualtat de gènere. 

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. 

Les ajudes municipals a col·lectius s’atorgaran 

a associacions en què es fomente la igualtat. En 

cap cas aniran vinculades a les que fomenten 

ideologies masclistes, xenòfobes, misògines o 

homòfobes.

En clau interna, un dels objectius del consistori 

serà la formació tant del funcionariat com 

dels càrrecs públics en matèria d’Igualtat. Per 

aconseguir-ho, es treballarà en la formació i 

en el desenvolupament d’un manual de bones 

pràctiques. 

Des dels municipis caldrà desenvolupar 

estratègies d’actuació per elaborar els 

pressupostos municipals amb perspectiva de 

gènere. No es tracta de fer un pressupost a banda 

per a les dones, ni tampoc de fer un pressupost 

dirigit exclusivament a les dones, ni d’incrementar 

els diners destinats a programes dirigits a dones. 

Es tracta de prendre les decisions sobre el 

repartiment dels recursos des d’una perspectiva 

de gènere. Per tant, no és tracta sols de canviar 

les partides pressupostàries, sinó d’adquirir la 

informació i la capacitació per fer-ho. 

Per això, el Pla ha de treballar-se en dues fases:

Fase inicial: L’observatori de la Dona o el Pla 

d’Igualtat municipal desenvoluparà l’anàlisi dels 

pressupostos sota els següents aspectes:

• Desagregar per sexe la informació i les dades 

relatives a persones i elaborar indicadors de 

gènere 

• Recopilar recursos i documentació sobre els 

pressupostos amb perspectiva de gènere i 

elaborar materials metodològics.

• Formar i col·laborar amb les persones 

encarregades de la planificació i l’elaboració 

pressupostàries.

• Col·laborar i obtindre informació adient amb 

els departaments d’Economia i Finances, 

l’Institut de la Dona i l’Institut d’Estadística.

• Elaborar un informe amb les dades resultants 

per poder incidir en les distintes àrees, per a 

l’elaboració els pressupostos amb perspectiva 

de gènere.

Segona fase: Desenvolupar en les distintes àrees 

la inclusió de gènere.

• La transversalitat de gènere és la 

reorganització, millora, desenvolupament i 

avaluació dels processos polítics, per tal que 

l’aplicació d’aquestes estiga reflectida en les 

accions. Una vegada s’ha desenvolupat la 

primera fase i amb les dades resultants, s’ha 
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de procedir al reequilibrament de les distintes 

àrees pressupostàries, per tal de dotar el 

procediment d’elaboració del pressupost 

d’unes directrius clares de les necessitats 

específiques de cada partida per tal que 

l’objectiu de la igualtat siga evident.

• Els pressupostos amb perspectiva de gènere 

no són una finalitat, sinó una eina de control 

que ha d’estar en permanent revisió i millora 

de les finalitatss, que és la igualtat.

• Considerem una fita prioritària en les 

polítiques municipals la implementació de 

mesures pel que fa a la violència contra les 

dones. L’Ajuntament adoptarà les següents 

mesures:

• Dotar pressupostàriament el 

desenvolupament de Llei Integral de Mesures 

de Protecció Contra la Violència de Gènere 

(BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la 

violència sobre la Dona (DOGV 7/2012), així 

com la seua avaluació, publicació de dades, 

actuacions i conclusions. 

• Conèixer la realitat local respecte dels 

maltractaments, per detectar allà on cal 

actuar i on cal previndre. 

• Dissenyar un pla d’acció específic per a la 

prevenció i eradicació de la violència de 

gènere en la adolescència, que ha de ser 

convenientment dotat als pressupostos 

municipals. 

• Elaborar un pla municipal de formació del 

funcionariat, treballadors i treballadores 

municipals per tal que siguen sensibles i 

tinguen estratègies per treballar les polítiques 

de gènere. 

• Introduir entre les prioritats municipals 

la protecció i assistència a les dones que 

pateixen violència de gènere. 

• Desenvolupar estratègies de prevenció 

contra la violència de gènere des dels 

àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, 

d’incentivació de l’associacionisme de les 

dones, sanitari, d’assistència social, dins de 

les competències municipals i tenir-ho com 

a criteri transversal en qualsevol activitat 

municipal. 

A més d’això, fem les següents 
propostes:

• Posarem en marxa una línia d’ajudes a 

les dones maltractades regulada en una 

Ordenança municipal d’ajuda i protecció 

contra la violència masclista a Torrent. Pla de 

Prevenció.

• Elaborarem programes d’integració 

sociolaboral adreçat a dones en risc d’exclusió 

social.

• Crearem de la figura del mediador o la 

mediadora familiar.

• Impulsarem mesures per afavorir la 

conciliació familiar i laboral, com és l’aposta 

estratègica per l’escolarització de 0 a 3 anys.

• Dotarem d’ajudes en favor de l’associacionisme 

de dones en favor de la igualtat.
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• La nostra acció política tindrà un caràcter 

global per tal de treballar en favor de la 

igualtat socioeconòmica de les dones.

Per una societat lliure i plural

Compromís apostem per una societat justa, 

amable i democràtica. Una societat que 

necessàriament ha d’estar vertebrada per 

un principi fonamental, el principi d’igualtat 

entre totes les persones que la formen amb 

independència de la seua procedència, llengua, 

color de pell, gènere, sexe o orientació sexual. 

Les societats són diverses en la mesura en què 

fem visibles les nostres particularitats i formes 

de viure. I aquesta diversitat és un valor afegit que 

crea lligams de germandat, solidaritat, respecte, 

cultura i multiculturalitat. 

Una societat democràtica ha de passar 

necessàriament per reconéixer el dret més 

important de tota persona: el dret a l’estima. 

El dret a estimar sense barreres, sense ser 

discriminat per l’administració i a ser defensat 

per aquesta en cas de rebuig indiscriminat.

Compromís estem al servei de l’orgull individual de 

sentir-se ciutadà i de l’orgull col·lectiu de sentir-

se poble. Un orgull que ha d’estar per damunt de 

les fòbies d’aquelles persones o ideologies que 

senten en la felicitat dels altres una agressió a 

les seues estructures morals.

Nosaltres lluitarem perquè cap gai, lesbiana, 

bisexual o transsexual trobe la seua vida com una 

carrera d’obstacles. Aturarem la LGTBfòfia, que 

en realitat és una fòbia a l’amor mateix. I ho farem 

#ambValentia, amb visibilitat i justícia. Tenim un 

compromís amb la diversitat!

• L’Ajuntament de Torrent reconeixerà 

oficialment el patiment i la lluita social 

d’aquelles persones que varen ser afectades 

per la Llei de Perillositat i Rehabilitació 

social i per aquelles que hui en dia pateixen 

discriminació

• Destinarem una partida pressupostària 

a la realització cada any d’una campanya 

d’informació i sensibilització contra el 

maltracte i l’assetjament homofòbic, bifòbic 

i transfòbic a les aules i les empreses. 

Campanya que s’organitzarà i estructurarà 

en col·laboració amb els col·lectius LGTB que 

lluiten contra aquesta problemàtica.

• Realitzarem un Pla Integral contra 

l’assetjament escolar i el bullying lgtbfòbic.

• Commemorarem la festa de l’orgull LTGB amb 

activitats i campanyes municipals.

• Incorporarem quotes de diversitat als organs 

directius de la Casa de la Dona.

• Elaborarem un Pla contra l’LGTBfòbia a la 

policia local i a l’administració municipal 

(adaptar formularis en llenguatge inclusiu, 

campanyes de sensibilització a la policia, etc.)

• Reformularem la Regidoria de Família per tal 

que reconega totes les realitats de famílies a la 

nostra ciutat (heterosexuals, monoparentals, 

homoparentals...)
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• Farem un Pla sanitari de promoció de la prova 

ràpida del VIH als ambulatoris de Torrent.

• Realitzarem Plans per tal que la FEM 

(Federació Esportiva Municipal) patrocine i 

aculla campionats esportius LGTB al municipi 

de Torrent, així com impulsar campanyes 

contra la lgtbfòbia a l’esport (com ara la lliga 

Arc Iris de Lambda).

• Atorgarem el nom d’una via pública a 

Margarida Borràs, valenciana que fou la 

primera represaliada de què es té constància 

per la seua condició sexual.

• Elaborarem programes d’integració laboral 

adreçats especialment a les persones LGTB 

amb discapacitat, per tal de superar la doble 

discriminació que ara mateix pateixen. 

EDUCACIÓ, CULTURA I 
ESPORTS

Invertir en educació és invertir en futur. Cal 

canviar la mentalitat: els diners no es gasten 

en educació, sinó que s’hi inverteixen. Eixa és la 

filosofia que tenim des de Compromís, perquè 

l’educació és el fonament d’una societat de futur.

Proposem l’educació pública com a 
garantia d’igualtat d’oportunitats i 
progrés

L’educació és la nostra aposta estratègica. 

Per això, volem que tots els xiquets i xiquetes 

tinguen totes les oportunitats, que tinguen 

llibres tots els qui no se’ls puguen pagar, que 

obrim els menjadors fora de període lectiu, 

que treballem contra l’absentisme escolar i per 

una planificació que baixe les ràtios. Per una 

escolarització de 0 a 3 anys que concilie vida 

laboral i familiar i faça de la nostra una ciutat 

educadora.

Per això, 

• Crearem una Xarxa d’Escoletes Pública de 

0 a 3 anys ajustada a la demanda real en 

els termes que s’arrepleguen en la Iniciativa 

Legislativa Popular que des de Compromís 

vàrem impulsar en 2011. L’Ajuntament 

realitzarà l’esforç inversor necessari per a, per 

un costat consolidar la xarxa existent insistint 

en el caràcter educatiu, i, d’un altre, ampliar-

la fins que cobrisca el 100% de la demanda 

potencial existent.

• Farem tot el possible per tal d’acabar amb els 

barracons als col·legis i instituts del poble.

• Impulsarem amb força l’educació pública a 

Torrent i s’establiran els convenis necessaris 

amb les institucions educatives de caràcter 

privat però sense cap mena de favoritisme 

ni privilegis. En aquest sentit, revisarem els 

acords de dubtosa ètica a què va arribar el 

govern de María José Català amb la Universitat 

Catòlica Sant Vicent Màrtir de València per tal 

que siguen els torrentins i les torrentines les 

que se’n beneficien i no a l’inrevés, així com 

denunciarem la normativa de cessió de sòl 

per a centres educatius privats.

• Ampliarem la xarxa actual de biblioteques, 

amb més dotació d’espais i d’equipatges, 

i satisfent les demandes dels diversos 
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centres educatius en aquest sentit, així com 

ampliarem el període d’estudi durant l’època 

d’exàmens i habilitarem més espais per donar 

resposta a la demanda no satisfeta que hi ha 

actualment i la massificació que presenten 

els espais d’estudi.

• Ens ocuparem d’una completa i pública 

escolarització d’educació especial, amb 

serveis modernitzats, espais adequats per 

a les necessitats d’atenció que aquesta 

tasca demana i l’augment de la plantilla de 

professionals que s’hi dediquen.

• Potenciarem les beques d’ajuda a l’estudi. 

S’establirà un criteri progressiu per tal 

de facilitar la gratuïtat del llibres de text, 

el menjador i el transport per als més 

necessitats. Combatrem l’absentisme escolar 

potenciant els organismes que s’encarreguen 

de previndre’l.

• Desenvoluparem un ambiciós Pla d’acció 

per a adherir-se i promocionar els diferents 

programes europeus d’intercanvi professional 

i universitari Erasmus.

• Desenvoluparem un ambiciós Pla d’acció 

per a adherir-se i promocionar els diferents 

programes europeus d’intercanvi professional 

i universitari Erasmus.

• Des del Govern municipal instarem la 

Conselleria d’Educació a l’obertura de noves 

línies d’ensenyament de formació professional 

a Torrent, especialment referides a les noves 

tecnologies.

• Establirem un nou programa d’escolarització 

totalment transparent en el que les famílies 

interessades puguen consultar en tot moment 

les places vacants en cada col·legi i institut, 

així com les diferents unitats educatives 

existents i l’ordre de matriculació de l’alumnat 

en cada centre en funció de les preferències 

manifestades.

• Instarem la Conselleria d’educació per a 

signar un protocol d’actuacions per a eradicar 

l’Assetjament Escolar, especialment el 

provocat pel racisme, la xenofòbia i l’orientació 

sexual dels i les alumnes.

• Instarem la Generalitat Valenciana, 

independentment del seu color polític, a 

posar-se al dia amb els pagaments als 

Col·legis d’Educació Especial de Torrent.

Des de Compromís tenim una visió participativa 

de la Cultura, que volem aprofitar com a garantia 

de benestar per al poble i, a més, també com 

a dinamitzadora de la vida social i també 

econòmica del poble.

En aquest sentit, el nostre objectiu bàsic és 

donar suport a la creació local i a les propostes 

dels creadors torrentins i valencians. Denunciem 

la política de reduir la Cultura a malbaratar 

els diners en contractacions escandaloses en 

període de Festes. 

L’Ajuntament ha de fomentar la cultura local 

per tal que, al mateix temps, la inversió tinga un 

retorn social.
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És per això que proposem:

• Crearem la iniciativa Torrent Museu 

Obert, que permetrà seguir un recorregut 

amb visita guiada per alguns dels edificis més 

emblemàtics de la nostra ciutat. Així doncs, 

es podran establir projectes d’actuació per a 

aquesta activitat en centres escolars, per tal 

que els alumnes coneguen el seu patrimoni, 

així com d’altres de caire turístic.

• Farem tot el possible perquè Torrent siga un 

referent a la comarca com a ciutat amiga de 

la cultura. És a dir, des de l’Ajuntament 

ajudarem a crear un entorn que potencie la 

creació cultural dels torrentins i torrentines 

amb dotació d’equipatges necessaris.

• Crearem i potenciarem una Xarxa d’Espais 

Culturals per tal que les propostes emergents 

i no consolidades tinguen un àmbit de 

creixement natural. Habilitarem una nau 

industrial per a bucs d’assaig. Així mateix, 

des de l’Ajuntament ajudarem perquè les 

bandes musicals, colles o entitats culturals 

tinguen espais per a realitzar les activitats.

• Els àmbits de decisió en matèria cultural 

de l’Ajuntament s’utilitzaran amb una visió 

d’ajuda a la creació i no de balafiament de 

recursos que no repercuteixen en la millora 

de l’hàbitat cultural del poble. Acabarem amb 

la política de contractacions milionàries de 

grups de dubtosa rendibilitat en benefici 

d’unes propostes que prioritzen la qualitat 

i servisquen per a establir Torrent com a 

referent de creació. El pressupost de festes 

tindrà una dimensió raonable, lluny dels 

excessos fastuosos de les polítiques de PP i 

PSOE.

• L’ajuntament de Torrent s’implicarà 

activament en la difusió, extensió i projecció 

del valencià i dedicarà una especial atenció 

als nous valencians d’origen estranger. Així 

mateix, el valencià tornarà a ser la llengua 

principal de relació de la corporació municipal 

amb els veïns, en tots els àmbits, tal com dicta 

el reglament intern de política lingüística. 

Es garantirà que no hi haja discriminació 

lingüística de cap mena.

• Retornarem el protagonisme de la cultura 

a la gent, considerant-la com a actora 

de la cultura, no simplement com a 

consumidora. Col·laborarem amb la societat 

cultural, no la substituirem ni li farem la 

competència. Treballarem amb els agents de 

la cultura: entitats i associacions, creadors, 

empreses i el públic.

• Potenciarem el Museu Comarcal de l’Horta 

Sud.

• Crearem el Consell de la Joventut de Torrent 

perquè tinga una incidència real en la 

dinamització de la vida associativa del nostre 

poble.

• Impulsarem el coneixement de la pilota 

valenciana entre els torrentins i torrentines 

amb la dinamització i municipalització del 

Trinquet del carrer de València. Així mateix, 

establirem uns convenis de col·laboració 

per tal que la pilota puga ser una activitat 
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extraescolar.

• Retornarem la denominació oficial dels carrers 

de Torrent a la seua versió original en valencià. 

A més d’actualitzar les senyalitzacions que 

encara mantinguen traduccions castellanes, 

decretarem la denominació oficial tradicional 

com a l’única legal, ja que ara per ara en la 

majoria de casos només és vàlida la traducció 

castellana. Així mateix, crearem una beca 

d’estudi i investigació per tal d’elaborar un 

corpus toponímic de Torrent.

• Posarem en valor i reivindicarem el patrimoni 

torrentí, com el fossat de la Torre, Bé d’Interés 

Cultural, tot seguint l’ordre provisional de la 

Direcció General de Patrimoni de la Conselleria 

de Cultura; consolidarem i recuperarem 

el xalet conegut com a Giner-Cortina, a la 

carretera d’Alaquàs, Monument d’Interés 

Local i important exponent del modernisme 

valencià; potenciarem la difusió de l’Assut del 

Pantà com a part del sistema de reg de l’horta 

històrica de Torrent. Així mateix, derogarem el 

Pla Parcial del Alter que suposa la destrucció 

d’un espai amb importants valors ambientals 

històrics.

• Introduirem un programa de música en 

Valencià tant en les festes municipals com 

en la programació de l’Auditori, amb especial 

atenció als grups i autors de Torrent.

• Vertebrarem la Ràdio Municipal com una eina 

de transmissió de la cultura i el patrimoni de 

Torrent, obrint-la a la participació ciutadana i 

al debat lliure i democràtic.

• Valencianitzarem la toponímia tradicional del 

cadastre de Torrent, remetent còpia de l’acord 

a la Dirección General del Catastro dependent 

de la Secretaria de Estado de Hacienda, en 

base a la moció presentada per Compromís 

per Torrent a l’agost de 2012.

• Demanarem a la Generalitat Valenciana còpia 

dels arxius de Radiotelevisió Valenciana  

que facen referència a Torrent, en línia amb 

la moció presentada per Compromís al 

desembre del 2015.

MEDI AMBIENT

Hem parlat molt del que ha suposat per a Torrent 

l’esclat de la bombolla immobiliària. El temps de 

la rajola, l’especulació urbanística s’ha acabat 

i, afortunadament, ja no tornarà. Per molt que 

s’encaboten entre PP i PSOE a proposar el retorn 

de la construcció i la depredació del territori com 

a eixida de la crisi, açò no és ja que no siga just, és 

ja no és possible. S’ha acabat.

Hem de reconvertir el sector de 
la construcció a la rehabilitació 
energètica i sostenible

Però, com en tota crisi, hi ha la corresponent 

finestra d’oportunitat. I eixa passa per la 

reconversió del sector de la construcció a 

la rehabilitació i l’eficiència energètica. És 

l’anomenat New Green Deal, que té una capacitat 

important de crear ocupació, i, a més, de qualitat. 

Aprofitem-la.
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Proposem

• Farem tot el possible perquè Torrent siga 

una ciutat verda. Establirem un grup de 

treball per tal d’avaluar les necessitats i els 

reptes que la nostra ciutat ha d’assolir perquè 

es convertisca en un referent de benestar 

mediambiental.

• El nostre terme municipal és un actiu que no 

podem desaprofitar. Impulsarem mesures 

per tal que els nuclis poblacionals visquen de 

cara i no d’esquena a tot el territori que tenen 

a la disposició com a font de riquesa per a 

realitzar tota mena d’activitats.

• Utilitzarem les possibilitats que la fiscalitat 

municipal ofereix per tal d’incentivar canvis en 

els hàbits dels ciutadans en la línia d’introduir 

criteris que aposten per una benefici fiscal 

ambiental, reformant determinades figures 

tributàries existents.

• Incentivarem l’ús de combustibles 

alternatius per l’automoció i la instal·lació de 

punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

• Treballarem perquè es produïsca una 

substitució progressiva de tot el parc mòbil 

de l’Ajuntament i que els serveis municipals i 

els concessionats estiguen dotats de vehicles 

elèctrics, híbrids, amb gas natural o 

biocombustibles.

• Lluitarem amb totes les ferramentes 

legals contra la tala indiscriminada de 

massa boscosa, per a evitar successos com 

l’assolament provocat per la construcció de 

les línies d’alta tensió al Vedat.

• Farem una Auditoria medi ambiental de la 

gestió, explotació i tancament de la pedrera de 

la Serra Perenxisa. Així mateix, instarem la 

Generalitat Valenciana per a aconseguir un 

pla zonal de residus inerts amb l’objectiu 

de restaurar en un termini de 7 anys la zona 

assolada per la sobreexplotació de la pedrera.

• Ubicarem contenidors de vidre, cartró i plàstic 

en tots el punts on ja existisquen contenidors 

d’orgànic. Implantarem un sistema de recollida 

de piles i olis, especialment als nuclis urbans 

ubicats fora del casc urbà de Torrent, per a 

donar servei als residents d’aquestos barris.

• Crearem una unitat especial de la policia 

local dedicada a la vigilància dels delictes 

mediambientals i 5 colles de neteja.

• Establirem un reglament especial de 

protecció d’àrees naturals i tipificació de 

faltes en matèria mediambiental.

• Protegirem legalment la històrica horta del 

Safranar. Així mateix, promourem els horts 

escolars i promocionarem la riquesa medi 

ambiental i cultural de la nostra horta.

• Proposta ajornament indefinit pagament 

rebuts aigua unitats familiars amb renda 

anual inferior al SMI més 100€ per cada 

persona que la compose a partir de la primera.

• Tornar a la ciutadania les quantitats pagades 

per la Taxa del Fem derogada per Sentència 

Judicial a l’any 2008. La devolució es farà 

progressivament en funció de la capacitat 
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financera de l’Ajuntament. Aquesta devolució 

està en línia amb les peticions per escrit 

presentats per Compromís per Torrent al maig 

del 2012 i octubre del 2014. 

• Substitució progressiva de lluminàries per 

tecnologia LED en vies públiques i edificis 

municipals.

• Estudi de contaminació lumínica amb reducció 

de la il·luminació en zones sobresaturades.

• Apagament altern de lluminàries en vies no 

poblades.

• Instal·lació progressiva de panells solars per 

a donar servei als edificis públics municipals.

• Desenvoluparem un Pla d’acció actualitzat de 

recuperació de la Serra Perenxisa que incloga 

l’impacte dels darrers incendis patits en 

aquest espai natural.

• Incrementarem la dotació i els mitjans de la 

patrulla de medi ambient municipal, amb 

especial atenció en potenciar el control 

i protecció de les especies autòctones 

amenaçades, els abocaments il·legals, la 

destrucció i degradació d’ecosistemes i les 

cremes descontrolades.

• Crearem un protocol preventiu d’actuacions 

davant els incendis forestals, amb campanyes 

informatives als residents que conviuen al 

costat de les zones potencialment sensibles.

• Desenvoluparem una Ordenança municipal 

de protecció del medi natural de Torrent, 

amb especial atenció a l’eradicació dels 

nombrosos abocadors il·legals, el control 

dels abocaments industrials i la protecció de 

la flora i fauna amenaçada. Tot allò en línia 

amb les campanyes de denúncia d’abocadors 

descontrolats realitzades per Compromís per 

Torrent als anys 2012 i 2013.

• Vigilarem les tales de bosc autoritzades per 

la instal·lació de línies d’alta tensió perquè 

les empreses reposen la totalitat de la massa 

forestal, d’acord amb la legislació vigent.

• Crearem un Pla d’acció municipal contra la 

plaga del tomicus que afecta les masses 

forestals del nostre terme municipal, 

incloent un protocol de col·laboració amb els 

ajuntaments limítrofs afectats.

• Posarem en marxa un Pla de mesuraments 

sobre la contaminació atmosfèrica a Torrent, 

informant periòdicament la ciutadania dels 

índexs i conclusions del mateix.

• Remetrem un projecte de col·laboració a la 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a 

treballar conjuntament en la protecció dels 

Barrancs de Torrent, mitjançant un Pla que 

contemple els mitjans tècnics i humans 

necessaris.

• Impulsarem un conveni de col·laboració 

amb el Seprona per a previndre i col·laborar 

conjuntament davant els delictes 

mediambientals.

Agricultura

Les nostres polítiques territorials aniran 
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orientades a donar una major importància 

a l’agricultura, a millorar la cohesió social 

i consolidar treballs de llarg termini amb 

l’objectiu de garantir el manteniment de 

l’entorn, incrementar la participació ciutadana i 

diversificar i consolidar l´economia local. 

En aquest sentit:

Facilitarem l’accés gratuït de les persones 

desocupades a horts urbans/periurbans/

parcel·les agrícoles ocupades com a mecanisme 

de subsistència social, així com l’accés a preus 

assequibles per a la resta de ciutadans que ho 

desitgen.

Impulsarem mecanismes per a exigir la 

recollida i l’acumulació d’aigua de pluja i el seu 

condicionament per a usos agrícoles.

Promourem la reestructuració de les explotacions 

per invertir el procés d’acceleració de la pèrdua de 

l’activitat agrícola mitjançant el cooperativisme 

agrícola local i facilitarem l’assessorament tècnic 

per aquells emprenedors i agricultors interessats.

Facilitarem l’accés a informació tècnica i 

científica sobre gestió de cultius i lluita integrada 

de plagues per evitar l’ús de pesticides i productes 

químics i crearem una xarxa que fomente 

l’educació ambiental, l’ajuda mútua i l’intercanvi 

d’experiències i opinions.

Promourem un ambiciós projecte per dinamitzar 

l’economia productiva local i fomentar el 

manteniment i revitalització de l’horta, creant 

llocs de treball estables qualificats i no 

qualificats:

1. Crearem una xarxa d’ocupació dels camps 

agrícoles abandonats de Torrent per a la 

revitalització de l’horta i impulsar la investigació, 

recuperació i millora genètica de productes 

agrícoles, especialment d’aquelles varietats 

autòctones i mitjançant productes orgànics, 

evitant l’ús de pesticides i altres productes 

químics.

2. Un equip investigador qualificat dirigirà el 

procés per tal d’aconseguir major estabilitat, 

diversitat, qualitat,  i resistència front a estressos 

ambientals i patògens. La recuperació i el 

manteniment dels recursos genètics d’espècies 

i varietats valencianes i tradicionals serà una de 

les prioritats.

3. Crearem o impulsarem la formació d’una 

cooperativa encarregada d’una part de la 

comercialització dels productes desenvolupats 

per facilitar la sostenibilitat del projecte i l’accés 

al públic d’uns productes sans, de qualitat i sense 

intermediaris.

4. Desenvoluparem els mecanismes necessaris 

per donar suport i diferenciar les fruites i 

hortalisses de Torrent (etiquetatge, campanyes 

publicitàries, ajudes en la cadena de distribució, 

distinció dels restaurants i locals que en facen ús, 

etc.), donant un valor afegit a cada producte i fer 

accessible i senzilla la diferenciació d’una major 

qualitat respecte als productes convencionals 

de mercat. És a dir, dignificarem els productes a 

partir d’una distinció que faça evident l’origen i la 

qualitat.

5. Impulsarem la comercialització també a la 
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ciutat de València per tal de fomentar el consum 

de productes locals de Km 0 i dinamitzar 

l’economia productiva front a l’especulació i 

els intermediaris, amb preus justos per als 

agricultors i els consumidors finals. Estudiarem 

les possibilitats d’expansió i exportació a uns 

altres indrets on puga desenvolupar-se un nou 

nínxol de mercat.

Pacte d’Alcaldies per l’Energia 
Sostenible

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa 

europea que naix com a instrument clau per 

implicar els governs locals en la lluita contra el 

canvi climàtic.

La signatura del Pacte dels Alcaldes, és un 

compromís voluntari pel qual els municipis 

assumeixen l’objectiu de reduir les seues 

emissions de CO2 més d’un 20% l’any 2020, 

d’acord amb els objectius de la UE establerts en 

l’any 2008 quan va aprovar el paquet de mesures 

sobre energia i canvi climàtic iniciant així un 

recorregut d’accions en defensa del clima i la 

independència energètica del conjunt de la UE.

Per cristal·litzar el compromís polític en mesures i 

projectes concrets, els signants del Pacte prenen 

el compromís d’elaborar un Inventari d’Emissions 

de Referència i presentar un Pla d’Acció per a 

l’Energia Sostenible que incloga les accions 

fonamentals que preveuen dur a terme dins d’un 

sistema de suport, cooperació i intercanvi de 

informació entre els signants. 

Aquest compromís es concreta en: a) Signar 

l’adhesió al Pacte. b) Abans d’un any des de la 

signatura del Pacte, es presentarà un PAES, 

fonamentat en l’Inventari d’Emissions de 

Referència (IER), corresponent. c) Cada dos anys 

s’informarà a la COM de l’estat de compliment del 

PAES i els avenços aconseguits.

Propostes d’actuació:

1. Consensuar entre tots els components de 

la corporació municipal l’adhesió al Pacte dels 

Alcaldes. Això és molt important, donat que el 

Pacte ha d’estar protegit pels canvis de govern que 

puguen produirse en les successives eleccions. 

2. Els pressupostos dels Signants i dels Promotors 

haurien d’incloure partides econòmiques que 

garantisquen la posada en marxa del Pacte i 

l’auditoria energètica inicial. És important tornar 

a remarcar els importants beneficis que generarà 

el Pacte en els municipis a nivell econòmic, social 

i ambiental. 

3. Dotar dels instruments tècnics i 

d’assessorament necessaris per a fer del Pacte 

d’Alcaldes un instrument potent de transformació 

del model energètic. 

• 4. Dins dels Plans d’Acció per al foment de 

l’Energia sostenible, proposem:

• Creació de l’Oficina d’Informació Energètica.

• Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, 

sensibilitzant el sector industrial directament 

en els projectes de l’ajuntament.

• Potenciar la implantació d’energies 

renovables. 
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• Optimitzar els consums municipals. Estalvi en 

il·luminació i calefacció dels edificis públics, 

etc.

• Millora de la gestió externa de l’energia en el 

conjunt del municipi. Per exemple, soterrant 

les línies elèctriques o instal·lant xarxes de 

gas natural.

Aigua Clara

La privatització de l’aigua ha sigut una estafa. 

Durant els pitjors anys de la crisi, el preu de l’aigua 

ha pujat un 11,60% i els guanys de l’empresa un 

40,60%. Mentrestant, molts veïns i veïnes es 

quedaven sense aigua per no poder pagar-la. No 

consentim que es faça negoci amb un bé bàsic en 

contra dels interessos dels torrentins.

La privatització del servei de l’aigua va començar a 

Torrent en 1993, a instàncies del govern de Jesús 

Ros, i va tindre, a més del suport del PSOE, el del 

PP. Una vegada iniciat el procés, dues empreses 

varen optar a la concessió, Aigües de València i 

Hidraqua. 

L’Ajuntament de Torrent va encomanar un 

informe a la Universitat Politècnica i va baremar 

les dues propostes amb criteris tècnics, que 

varen fallar a favor d’Aigües de València. 

Tanmateix, el govern local del PSOE va crear un 

criteri de responsabilitat social, en una Comissió 

signada per José Bresó, qui després fóra alcalde 

de Torrent, que va canviar les tornes: ara era 

Hidraqua, qui, després dels criteris polítics, tenia 

una major puntuació.

La decisió de la concessió, doncs, residia en el 

Ple de l’Ajuntament, que llavors estava compost 

per 11 regidors del PSOE, 10 del PP, 2 d’UV i 2 

d’EU. En aquest sentit, els 2 vots d’EU varen ser 

determinants per inclinar la balança i atorgar 

la concessió a Hidraqua, ja que tant PP com UV 

s’inclinaven per l’oferta d’Aigües de València. 

Els dos regidors d’EU han acabat treballant en 

Hidraqua. 

Els fets parlen per ells mateixos. No era una 

qüestió d’una o altra empresa, era una qüestió 

que es va gastar l’aigua dels torrentins per a 

interessos que no eren els de la majoria dels 

torrentins.

Es va crear la societat mixta Aigües de l’Horta, 

participada en un 51% per l’Ajuntament de 

Torrent i en un 49% per Hidraqua, que després va 

ser comprada per Agbar –Aigües de Barcelona- 

i que després va ser absorbida per Suez 

Environnement, una de les grans multinacionals 

franceses del negoci de l’aigua.

És per això que nosaltres proposem que l’aigua 

torne a estar en mans de la ciutadania, que torne 

a tindre un control democràtic. 

Cap persona sense dret a l’aigua

L’aigua és un bé bàsic que no ha d’estar en mans 

d’uns pocs perquè en facen negoci. L’empresa 

que gestiona l’aigua a Torrent, Aigües de l’Horta, 

té uns beneficis anuals de quasi un milió d’€. A 

pesar d’això, són molts –massa- els torrentins a 

qui els tallen l’aigua perquè no poden pagar els 

rebuts. Això no ho podem consentir. No podem 

admetre que hi haja torrentins que es queden 

sense aigua, llum, menjar o sostre per culpa 
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d’aquesta crisi que és una estafa.

Proposem el model democràtic 
europeu

A Europa s’estan revertint les privatitzacions de 

l’aigua que varen tindre lloc en els anys huitanta 

i noranta. A ciutats tan importants com Berlín 

o París, per exemple, s’ha va votat recentment 

en referèndum que l’aigua tornara a estar en 

mans de la ciutadania. A Torrent aquest servei 

va ser privatitzat pel PSOE en 1995 i la concessió 

finalitza en 2020 i s’haurà de renegociar en 

aquesta legislatura. El nostre compromís és no 

renovar-la.

L’aigua per al poble i no per a les grans 
empreses

Qui controla l’aigua a Torrent? Aigües de l’Horta 

dóna servei als municipis de Torrent, Xirivella, 

Aldaia, Picanya, Alfara del Patriarca i Beniparrell 

i està participada per l’Ajuntament de Torrent 

i Hidraqua, SA, que, al seu torn, forma part del 

grup Agbar i aquest de la gran multinacional de 

la gestió de l’aigua Suez Environnement.

Propostes per al benestar animal

Des de Compromís compartim l’afirmació de 

Ghandi que una societat es pot jutjar per la 

manera en què tracta als seus animals, ja que 

és la baula més feble. Nosaltres volem que 

la nostra ciutat puga trobar-se entre les més 

avançades en el tracte i el benestar animal i 

puguem ser reconeguts en aquest sentit segons 

els paràmetres europeus.

En primer lloc, cal començar per regular i controlar 

el maltractament animal segons la Llei 4/94 en 

les zones més candents com és la del barri del 

Xenillet. És competència municipal el control 

i seguiment dels gossos, així com penalitzar i 

decomissar els animals que es troben en una 

situació de risc o de maltractament; només cal 

aplicar la llei, però, sobretot, tindre la voluntat 

de fer-ho. Des de Compromís considerem que la 

feina de conscienciació als veïns de Torrent és 

clau per aconseguir l’objectiu de fer de Torrent 

un poble respectuós i en harmonia amb els seus 

animals.

L’altre eix, també fonamental, és el de la recollida 

dels gossos abandonats de la ciutat. Actualment, 

l’empresa que s’encarrega de fer-ho, La Pinada 

S.L, és privada i ens costa a tots els torrentins i 

torrentines 25.000 euros a l’any. 

Des de Compromís hem denunciat davant 

d’Hisenda les irregularitats que comet La Pinada, 

com són cobrar donatius fixos “en B” de 50€ per 

adoptar gossos, cosa que està prohibida per llei. 

També donen els animals sense vacunar ni xipar. 

De fet, recomanen no fer-ho. Per altra banda, 

només estan autoritzats a recollir gossos, però 

també tenen porcs, furons o gats. Finalment, 

remeten els usuaris a un “veterinari de confiança” 

perquè els faça “un descompte”.

Compromís per Torrent prioritzarà la 

municipalització del servei de recollida perquè 

no es pot permetre que es faça negoci amb els 

gossos de la manera que ho fa La Pinada S.L. 

En aquest sentit, Compromís proposa la creació 
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d’un alberg municipal que s’encarregue d’aquesta 

tasca en compte de pagar a una empresa que, 

a més a més, es troba a Llíria. Un alberg que 

s’encarregue del manteniment dels animals i que 

fomente la seua adopció amb els diners que els 

ciutadans i les ciutadanes destinen a una entitat 

privada és viable i un poble de més de 80.000 

habitants se’l mereix.

De fet, les privatitzacions a les quals ens tenen 

acostumats el PP i el PSOE són per qüestions 

d’amics, “amiguitos del alma”, i aquesta no és 

diferent, ja que un dels responsables i socis de La 

Pinada S.L té lligams familiars amb l’expresident 

Francisco Camps.

Finalment, tenim el compromís d’arribar a un 

sacrifici zero.

URBANISME I HABITATGE

Hem rescatat els bancs amb milers de milions 

d’€. Més diners que els que es dediquen a Sanitat 

o Educació en tot un any per pagar amb els diners 

de les nostres butxaques les inversions ruïnoses 

d’uns irresponsables que s’havien dedicat a jugar 

al casino amb la rajola.

És una immoralitat que no podem permetre que 

bancs rescatats amb els nostres diners tiren a 

gent de sa casa.

El drama dels desnonaments és la prova més 

clara que açò no és una crisi, sinó que és una 

estafa. I anem a combatre-la. Anem a pels seus 

responsables. Rescatarem les persones i farem 

polítiques decidides per posar l’Ajuntament de 

part de la gent. Coste el que coste.

• Utilitzarem tots els recursos que tinguem a 

l’abast en l’Ajuntament per tal de lluitar des del 

govern municipal contra els desnonaments. 

• Donarem impuls a la introducció d’Habitatge 

de Protecció Oficial al mercat. Torrent ha 

viscut, com la resta del país, una sèrie 

d’anys en què la política de la rajola ha creat 

situacions insostenibles. Hi donarem solució 

d’una manera realista per tal de garantir el 

dret a un habitatge digne que es recull en la 

legislació.

• Ens comprometem perquè l’Ajuntament 

assumisca el rol d’avalador en aquelles 

situacions en què la compra d’un habitatge 

es pot frustrar pels criteris restrictius de risc 

bancari.

• Ajudarem a finançar el cost de la rehabilitació 

dels habitatges buits amb la finalitat 

d’introduir-los novament en el mercat de 

lloguer. Els propietaris que s’acullen a la 

fórmula hauran de traure el seu pis al mercat 

mitjançant una borsa pública d’habitatges de 

lloguer a preu taxat.

• Crearem una línia de beques en col·laboració 

amb les universitats valencianes perquè 

els estudiants que vinguen a residir a la 

ciutat puguen compartir l’habitatge amb la 

gent major que viu sola i necessita ajuda. 

D’aquesta manera, els estudiants accediran 

a un habitatge amb preu assequible en canvi 

del servei que faran a la societat.

• Ens comprometem a demanar a l’Estat 

una nova revisió cadastral del valor dels 
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habitatges de Torrent. Amb aquesta nova 

revisió volem que s’ajuste el preu de l’habitatge 

al valor real i, així doncs, evitar les valoracions 

molt per damunt del preu de mercat que han 

provocat un increment mitja del 28% als 

rebuts de l’IBI.

• Suprimirem la societat Nous Espais atés que 

ha demostrat ser inviable i ineficaç en la gestió 

de l’àmbit del planejament urbanístic i que 

les tasques que realitza poden ser portades 

a terme pel mateix personal funcionari de la 

corporació municipal, fet que, a més a més, 

suposarà un estalvi de més d’un milió d’euros 

a les arques municipals.

• Donarem vida a un barri ara com ara abandonat 

com és el Parc Central, en què l’ocupació dels 

habitatges és molt baixa. En aquest sentit, 

s’aprofitarà aquesta conjuntura per donar 

eixida a unes polítiques que faciliten l’accés 

a habitatge protegit i es crearan serveis 

associats perquè el barri gaudisca d’una bona 

qualitat de vida.

• Aprovarem el catàleg de Béns i Espais 

protegits del terme municipal de Torrent 

adaptat a la llei del Patrimoni Cultural 

Valencià de 1998 per tal que arreplegue tots 

el edificis singulars amb valor patrimonial de 

la nostra ciutat.

• Crearem una especialització de la Brigada 

d’obres en la Restauració del Patrimoni 

local per a dur a terme la recuperació i posada 

en valor del patrimoni protegit més deteriorat. 

Així doncs, amb la reducció dels intermediaris 

que hi ha en l’actual sistema de contractació, 

s’optimitzaran els recursos econòmics i 

s’aconseguirà que el preu de les restauracions 

siga viable en ser pròxim al preu de cost.

• Obrirem una línia de subvencions dirigida 

a la restauració del patrimoni protegit i a la 

reedificació als solars del centre històric.

• Garantirem el transport adaptat en tot el 

nostre poble i en tots els mitjans de transport 

(en tots els vehicles i en totes les parades) 

i proporcionarem un transport porta a 

porta per a tothom que ho necessite. 

• Soterrament de les vies del metro del Barri 

de Camí la Nòria, amb un projecte realista 

i respectuós amb la històrica horta del 

Safranar.

• Prioritzarem la seguretat viària, especialment 

la que afecta els escolars i estudiants en els 

desplaçaments fins a les escoles i instituts. 

Ampliarem i millorarem els camins escolars 

amb la col·laboració de les comunitats 

educatives.

• Reorganitzarem i crearem nous parcs i 

jardins amb espais diferenciats perquè els 

xiquets juguen amb garanties i, així, permetre 

l’intercanvi generacional i que els animals de 

companyia s’esbargeixen en convivència amb 

la resta d’usuaris.

• Dissenyarem una nova xarxa de carril-

bici per tot el poble amb l’objectiu de garantir 

la seguretat dels usuaris i que no genere 

conflictes amb els vianants. Crearem l’Agència 
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Municipal de la Bicicleta.

• Ajudarem a vertebrar l’ampli i dispers terme 

municipal de Torrent amb l’establiment de 

línies de transport públic que arriben fins a 

tots els nuclis poblacionals d’una manera 

sostenible. Així mateix, restablirem la línia 

d’autobús al polígon industrial del Mas del 

Jutge que es va suprimir.

• Formarem una comissió d’especialistes per 

tal que estudien les necessitats de llocs 

d’aparcament a la ciutat i les maneres de 

donar-hi solució. En aquest sentit, s’establirà 

un mapa d’actuació en matèria de pàrquings 

públics.

• Realitzarem un estudi amb l’objectiu 

de racionalitzar i millorar el trànsit al casc 

urbà. Així mateix, farem una ronda de 

circumval·lació pràctica i real.

• Establirem unes ajudes d’aparcament a 

les persones amb mobilitat reduïda amb 

la introducció d’una targeta d’aparcament 

eficaç, en la qual faça constar la matrícula 

del vehicle i que no es puga falsificar 

fàcilment. Així mateix, les zones reservades 

d’aparcament per a persones de mobilitat 

reduïda hauran d’acomplir amb les mesures 

establertes i estaran controlades de manera 

efectiva per tal que no se’n faça un ús 

fraudulent. Treballarem perquè desapareguen 

les barreres físiques per a les persones de 

mobilitat reduïda a Torrent.

• Establirem zones reservades per a persones 

discapacitades en tots els actes públics en 

general: concerts, festes, desfilades, etc.

• Impulsarem una nova ordenança d’antenes 

mòbils per tal d’ubicar les noves fora del casc 

urbà de Torrent. Efectuarem mesuraments 

radioelèctrics per tal d’avaluar la potència de 

les emissions de les antenes mòbils que rep 

la població.

• Establirem una línia d’ajudes al lloguer 

d’habitatge a les famílies amb renda anual 

inferior al SMI vigent, tutelada per una nova 

ordenança municipal.

• Impulsarem la redacció d’un projecte de 

rehabilitació del Xalet modernista de Giner-

Cortina, amenaçat de ruïna, i buscarem el 

consens amb el propietari permutant la 

parcel·la o bonificant fiscalment la seua 

conservació.

• Impulsarem i posarem en marxa el projecte 

de protecció del Centre Històric realitzat 

per Compromís per Torrent mitjançant el 

document de 84 pàgines presentat per 

Registre d’Entrada a l’octubre del 2013. 

• Desenvoluparem i aplicarem un projecte 

de canalització de pluvials per a evitar les 

inundacions provocades per les escorrenties 

d’aigua en Parc Central.

• Desenvoluparem un projecte de dues rodones 

de trànsit per a canalitzar les eixides de 

vehicles dels nuclis de Monte-Real i Tros Alt. 

El projecte s’enviarà a la Diputació Provincial 

com a ens que gestiona la carretera cap 

a Montserrat, tal i com férem en la nostra 
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petició cursada en abril de 2012.

• Demanarem la modificació de les zones 

tarifàries de Metrovalència per tal que els 

bitllets de metro tinguen un cost igualitari 

amb el que paguen els usuaris de la ciutat de 

València, en línia amb la moció presentada 

per Compromís per Torrent al setembre de 

2011.

• Adaptarem les bicicletes de servei públic 

municipal per a dotar-les de més elements de 

seguretat.

PARTICIPACIÓ

La iniciativa #TorrentParticipa

Des de Compromís creiem en la participació 

ciutadana com una base fonamental per al bon 

govern. I, en aquest sentit, hem dissenyat la 

iniciativa #TorrentParticipa per tal de crear els 

òrgans de participació ciutadana que faciliten la 

presa de decisions col·laborativa.

En aquest sentit,

Crearem el Consell Social, que estarà format per 

les associacions ciutadanes de caràcter sectorial 

(és a dir, Dependència, Comerç, Economia, 

Mobilitat, Cultura, etc.), i que proposarà les 

necessitats de les persones per al Ple i per als 

Pressupostos Participatius.

Crearem el Consell de Ciutat, que estarà format 

per les associacions de veïns dels diferents 

barris. Tindrà la funció de proposar les inversions 

i necessitats territorials de la ciutat tant al Ple 

com als Pressupostos Participatius.

Posarem en marxa les Juntes de Districte –com 

és obligació segons la Llei de Gran Ciutat i que, 

per tant, s’està incomplint des de la legislatura 

anterior-, que fomentaran la presa de decisions 

més propera al ciutadà i descentralitzaran 

la nostra ciutat. La nostra proposta preveu 

tres Juntes de Districte: la Junta del Centre, 

corresponent a grans trets als districtes electorals 

primer i segon actuals; la Junta de l’Eixample, 

que correspondria a grans tres a l’actual districte 

electoral tercer, i la Junta del Vedat i Barris del 

Terme, que correspondria a grans trets a l’actual 

districte electoral quart.

Per altra banda, també es podrà posar en marxa 

quan així ho requerisca la ciutadania Juntes 

Veïnals en els barris amb una idiosincràsia i 

unes necessitats que així ho demanen, ja siguen 

socials o geogràfiques. Barris com ara Camí la 

Nòria, el Mas del Jutge, el Xenillet, etc.

Crearem la figura del Regidor 26, que tindrà veu en 

cada punt del Ple que corresponga a la temàtica 

que tracte. No es tracta, ni molt menys, d’una 

persona única, sinó que serà una persona diferent 

triada de manera democràtica i consensuada 

pel Consell Social o pel Consell de Ciutat segons 

corresponga en cada moment. Per exemple, si 

un punt de l’Ordre del Dia del Ple fa referència 

a una iniciativa sobre el comerç local o un barri 

concret, el Regidor 26 serà triat pel Consell Social 

o el Consell de Ciutat per intevindre en eixe punt 

concret. I així en tots els punts del Ple.

Els Plens tindran un caràcter obert i participatiu. 

Els Plens seran de vesprada –o en un horari 

que siga producte del consens de la ciutadania 



45PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

i que garantisca la participació dels veïns, tot 

el contrari dels plens a la una i mitja del migdia 

en dilluns que tenim ara com ara, possiblement 

el pitjor horari perquè els veïns i veïnes puguen 

acudir com a públic i, de fet, pensat amb aquest 

objectiu. Els Plens es retransmetran i es gravaran 

per fer-ne difusió. A més, la ciutadania podrà 

intervindré en cada punt de l’ordre del dia, no 

només en el torn de Precs i Preguntes, com passa 

ara. Per altra banda, es realitzarà, almenys, un 

Debat de l’Estat de la Vila a l’any i hi haurà Plens 

de Balanç que es realitzaran en obert i en els 

diferents barris del poble.

Finalment, realitzarem consultes i referèndums, 

tant informatius com, sobretot, vinculants, amb 

plenes garanties democràtiques.

Així doncs,

• Elaborarem uns pressupostos participatius. 

Al nostre parer, la importància d’un pressupost 

municipal per a l’acció del govern municipal 

demana, no només que siga presentat en 

els terminis adequats i que siguen uns 

comptes elaborats amb transparència, sinó 

que exigeix que hagen estat elaborats amb 

la col·laboració oberta de tothom, tant de la 

resta de partits polítics, com d’associacions i 

ciutadans.

• Vetlarem per a garantir la imparcialitat del 

govern municipal. L’Ajuntament és la casa 

de tots els torrentins i les torrentines, sense 

distincions, discriminacions ni partidismes. 

És un menyspreu absolut cap a la nostra 

institució municipal el fet d’emprar-la com a 

gegantesca oficina de propaganda, tal com 

s’ha vist aquests darrers anys. Establirem 

uns protocols per tal d’aturar aquests 

comportaments per sempre més. Suprimirem 

el gabinet de premsa.

• Suprimirem la publicitat institucional com 

a mecanisme de compra de voluntats. 

Actualment, només serveix per a publicitat 

i autobombo partidista del govern de torn 

i, així mateix, l’Ajuntament es gasta una 

quantitat de diners inassumible en publicitat 

en premsa i publireportatges que posen en 

dubte la llibertat de premsa.

• Procurarem el treball en xarxa amb totes 

les entitats i associacions del nostre poble. 

Establirem la modalitat de contracte-

programa per a les entitats per superar 

la política de subvencions actual de 

l’ajuntament.

• Lluitarem perquè es reconeguen les 

reclamacions de l’Associació de Víctimes 

del Metro 3 de Juliol. Lluitarem per exigir 

les responsabilitats polítiques derivades 

de l’accident que calguen i que ningú no 

ha assumit. Combatrem l’oblit que es vol 

imposar sobre el pitjor accident de metro de 

la història d’Europa. Així mateix, impulsarem 

totes les mesures que siguen necessàries per 

tal d’honorar la memòria de les víctimes amb 

el consens de l’AVM3J.

• Treballarem per definir un projecte comú per 

a tots els torrentins i torrentines, vinguen 

d’on vinguen. Promourem la participació dels 
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nous valencians d’origen estranger en la vida 

associativa i cívica del poble com a vehicle 

d’integració.

• Retornarem el nom d’Avinguda del País 

Valencià a la nostra artèria principal o, en cas 

de no tindre el consens de la ciutadania, a una 

via d’una importància singular en el poble. A 

Torrent hem de tindre una Avinguda del País 

Valencià com a mostra d’orgull de les nostres 

arrels que tenim els torrentins. Així mateix, 

s’establirà una política de nomenclatura viària 

per tal d’honorar als nostres veïns il·lustres 

tan com als referents valencians.

• Aplicarem en profunditat els beneficis per a 

la gestió de Torrent que suposa la declaració 

de Gran Ciutat.

• Crearem i potenciarem la institució de 

la Sindicatura de Greuges Municipal com 

a institució independent i imparcial 

encarregada de vetlar per la defensa dels 

drets fonamentals i de les llibertats publiques 

dels ciutadans i ciutadanes.

• Crearem el més aviat possible registres 

municipals en tots els districtes de Torrent.

• Impulsarem mesures per a establir una 

administració més transparent i responsable 

a l’hora facilitar l’accés i els tràmits als 

tenen dret els ciutadans. Revisarem els 

procediments administratius interns per tal 

d’eliminar tràmits burocràtics innecessaris.

• Establirem una Ordenança de l’Administració 

Electrònica més transparent i accessible per 

a la ciutadania, on el valencià siga una opció 

real com a llengua pròpia de Torrent.

• Millorarem la gestió i l’abast ciutadà 

del Registre d’Entrada de documents i 

informació, en línia amb la moció presentada 

per Compromís a l’octubre del 2013.

• Crearem una nova ordenança que permeta 

compensar deutes per treballs en benefici de 

la comunitat, dins de l’actual marc legal, en 

línia amb la moció presentada per Compromís 

en febrer de 2015.

TRANSPARÈNCIA I BON 
GOVERN

Per a Compromís, la transparència no es tracta 

de cap moda amb la qual posar-se medalletes 

buides de contingut, sinó que és una garantia 

d’un govern eficient. Entenem el dret a la 

informació com un dret bàsic en una societat 

democràtica. Hi ha una dita per a quan parlem 

de polítiques públiques que exemplifica molt bé 

aquesta exigència: “si no es pot saber, és perquè 

probablement no es pot fer”.

I per això diem que ja n’hi ha prou de castells 

negres, s’han acabat els governs opacs. Volem 

aire fresc per tal que amb tota la informació́ 

treballem plegats per un poble millor.

La transparència és bàsica en una societat 

democràtica que es vulga avançada. Ja no n’hi 

ha excusa davant de les reticències de PP i PSOE, 

perquè les noves ferramentes web ens ho posen 

tan fàcil com a la distància d’un clic.
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Des de Compromís proposem un govern 

transparent basant-nos en estàndards 

europeus, en les experiències de govern obert 

dels països nòrdics. Per exemple, a Suècia l’accés 

a la informació és un dret constitucional... des de 

1766! A l’Estat espanyol no disposàvem d’una Llei 

de Transparència fins l’any passat i, encara així, 

està al mateix nivell que la d’altres estats com 

Botswana!

Tots els ciutadans i ciutadanes tenim dret a saber 

i a participar en les decisions que es prenen amb 

els nostres diners.

És per això que obrirem un Portal de Transparència 

clar i amb tota la informació detallada. No només 

pel que fa referència a l’apartat econòmic, sinó 

també al patrimoni i administració.

Volem també que hi haja una memòria d’activitats 

per cada àrea, amb anàlisi del cost i rendiment 

de cada política, perquè la ciutadania tinga al seu 

abast l’avaluació de quin és l’impacte -i si és positiu 

o negatiu- de les polítiques implementades amb 

els diners públics.

• Ens comprometem perquè l’Ajuntament 

adopte una política de transparència total 

en els comptes públics basant-nos en 

paràmetres europeus. 

• Farem del BIM un vertader diari municipal 

plural i transparent, amb cabuda per a la 

participació ciutadana, el món associatiu i els 

partits de l’oposició.

• Transformarem l’actual Consell Rector del BIM 

en un Consell Rector d’Informació Municipal, 

que englobe i coordine tota la informació 

de l’Ajuntament de Torrent, amb la ràdio 

municipal, la plana web tant del consistori 

com dels Organismes Autònoms dependents.

• Editarem el BIM en paper premsa, estalviant 

costos i ajustant la seua tirada als lectors 

reals.

• Impulsarem la creació d’una edició digital del 

mateix BIM, en valencià, interactiva, en la que 

s’aporten notícies, edictes i demés informació 

rellevant actual, així com la publicació en PDF 

de l’edició impresa.

• Amb el consentiment dels veïns i veïnes 

penjarem al web municipal la gravació de 

les seues intervencions als Plens i Plenaris 

municipals.

• Acomplirem amb la legislació de règim 

local per als municipis de gran poblament i 

crearem la Comissió Ciutadana de Queixes 

i Suggeriments perquè la ciutadania puga 

expressar la seua opinió sobre la gestió 

municipal, tant en assumptes particulars 

com públics.

• D’acord amb l’empresa concessionària 

modificarem la composició de la Comissió de 

Seguiment de les Instal·lacions Esportives 

de Parc Central i la Cotxera per tal que tots 

els grup municipals estiguen representats i 

puntualment informats.

• Així mateix, farem una Auditoria per tal 

d’estudiar la viabilitat de recuperar la gestió 

pública de les instal·lacions esportives del 
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Parc Central, que és el nostre objectiu.

• Publicarem a la web municipal la totalitat 

d’immobles de propietat municipal junt els 

immobles de lloguer, els serveis públics 

als que estan adscrits ambdós, amb la 

corresponent referència cadastral, i si és el 

cas la seua adjudicació o ús a favor de tercers.

• Publicarem a la web municipal la totalitat 

dels Béns municipals No Immobles, com 

pintures, olis, serigrafies, escultures, drets 

d’autor i drets immaterials, amb indicació de 

la dependència municipal on estan ubicats. 

En el cas de cessió a tercers publicarem a la 

web local l’acord del seu atorgament, la seua 

ubicació física, i la data de retorn.

• Constituirem i publicarem el Patrimoni 

Municipal del Sòl, adaptant-lo a la normativa 

aplicable.

• Publicarem a la web municipal totes les 

contractacions efectuades per l’Ajuntament, 

el lloc que s’ocupa així com la durada dels 

contractes i les seues retribucions, respectant 

amb allò previst en la llei de protecció de 

dades.

• Publicarem a la web municipal els criteris de 

contractació junt el detall de les bases de les 

mateixes.

• Convocarem tots els anys, mitjançant la 

celebració d’un Ple Extraordinari, un debat 

sobre l’Estat de la Vila de Torrent, on puguen 

participar-hi totes les veïnes, veïns i col·lectius 

de la nostra ciutat. 

• Democratitzaren el Consell Assessor de la 

Ràdio Municipal de Torrent perquè totes 

les veus i expressions ciutadanes tinguen 

cabuda, d’acord amb la legalitat vigent en 

matèria de radiodifusió i en línea amb les 

esmenes presentades per Compromís per 

Torrent a l’octubre del 2012.

• Impulsarem una nova Ordenança de 

Convivència Ciutadana a Torrent on les 

associacions i entitats sense ànim de lucre no 

tinguen que liquidar taxes per ocupació de la 

via pública en l’exercici de les seues activitats 

legítimes.

• En compliment de la Llei de Bases de 

Règim Local posarem en funcionament 

l’Òrgan ciutadà de Reclamacions 

economicoadministratives, més conegut com 

a jurat tributari municipal.

• Instarem la Generalitat Valenciana perquè 

acomplisca amb els pagaments als 

professionals encarregats de cobrir el torn 

d’ofici.

• Instarem el Govern de l’Estat a derogar 

les Taxes judicials perquè la justícia siga 

veritablement universal.

• Tornarem a emprar l’Escut Oficial de Torrent 

en tots els actes i la documentació oficial de 

l’Ajuntament en compliment de la resolució 

4398 de la Conselleria de Justícia que va 

ser avalada pel Consell Tècnic d’Heràldica. 

Compromís per Torrent va demanar a l’octubre 

del 2011 el compliment de l’esmentada 

resolució 4398.
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Exemplaritat en els sous públics

En un context en què tenim un 30% de desocupació 

a la nostra ciutat, els polítics no poden viure en un 

altre món, han de ser ciutadania i donar exemple. 

És per això que proposem reduir les exagerades 

retribucions actuals en base al salari mitjà, que 

és l’efectiu en l’economia real i, per tant, serà un 

incentiu -encara que només siga que per l’interés 

egoista que millore les pròpies retribucions!

Actualment, el govern del PP ens costa 931.313,6€ 

a l’any en sous d’Alcaldia i regidors, 8 assessors 

a dit i 3.541,71€ al mes que rep de subvenció el 

Grup Municipal Popular. És a dir, un 71% del total 

del Pressupost d’òrgans de govern correspon 

exclusivament al PP.

Nosaltres proposem:

• Limitació del sou màxim a 1,5 vegades el 

salari mitjà.

• Reduir a 1 Tècnic per Grup Municipal i 2 

suports d’Alcaldia.

• Fiscalització ciutadana i transparència en l’ús 

dels diners públics.

• Establirem una assignació mensual per al 

funcionament dels Grups Municipals que en 

cap cas supererà els 500€ i rebaixarem al 

mínim possible la variable per regidor de tal 

manera que tots els grups acaben per tindre 

en la pràctica la mateixa dotació econòmica 

per poder realitzar la política en les mateixes 

condicions.

• Reducció i transparència de les despeses de 

representació.

• Diferència màxima de 3 a 1 en els salaris 

segons paràmetres de l’Economia del Bé 

Comú.

• Amb aquestes mesures, a més a més, ens 

estalviaríem un 70% de la despesa en aquesta 

partida.
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