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Principis i compromisos 
 

En els darrers anys, molt del què passa a Vinaròs no ens agrada: el creixement de la 

precarietat, la vulneració de drets bàsics, la privatització  d’allò que és de tots, la manca 

d’un projecte il•lusionant. Per això, hem iniciat un procés que impliqui el màxim de 

gent i que no pot tindre un programa electoral tancat. Les propostes per transformar 

Vinaròs s’han d’elaborar de manera col•lectiva.  

Tenim els principis i compromisos bàsics que han de guiar el nostre projecte. 

 

A. Garantir drets bàsics i una vida digna a tothom 

Les institucions municipals han d’ajudar a les persones que no poden satisfer les 

necessitats més elementals. 

El dret a una atenció sanitària de qualitat no pot ser privilegi d’uns pocs. S’ha 

d’actuar per posar fi a les llistes d’espera i dotar de més recursos econòmics i humans 

l’atenció primària i la salut pública en general. 

Una educació pública i de qualitat és el futur. L’Ajuntament ha d’exigir més recursos 

humans i econòmics per a l’escola pública. Volem una ciutat sense segregació escolar. 

Una ciutat que aposti per les escoles de música, d’esports i per l’educació en el lleure.  

No hi ha existència digna sense habitatge. Volem una política que prioritzi l’habitatge 

social, de lloguer, cooperatiu o en cessió d’ús. El què demanem s’ha d’estendre als 

serveis socials i a altres necessitats bàsiques. L’Ajuntament ha d’apostar per un benestar 

de proximitat, que actue contra els factors d’exclusió social, que atengui els col•lectius 

vulnerables i que promogui l’autonomia personal. 

Volem que tothom pugua gaudir d’espais públics acollidors, segurs i inclusius. 

 

B. Impulsar una economia amb justícia social i ambiental 

Garantir una vida digna per a tothom és impossible si no transformem l’actual model 

econòmic. Aquest està destruint el territori i generant una economia especulativa. 

Volem promoure una economia social i sostenible. Això exigeix noves formes de 

treballar, de produir, de consumir, de distribuir i de viure en comunitat. Treballem per 

un Vinaròs habitable, inclusiu i amb treball decent, on es respecten tots els drets 

humans. 

La transició cap a una economia social i ambiental justa ha de ser vista com una 

oportunitat de desenvolupament i no com un obstacle. La rehabilitació i construcció 

amb eficiència energètica; l’agricultura urbana, els serveis de suport a la dependència, a 

la gent gran i a la infància; el foment d’activitats culturals, o la recerca en tecnologies 

sostenibles poden ser font d’ocupació digna i de vida saludable per a tots. 

Volem revertir la privatització de la gestió de tots els serveis públics. 

Construirem  institucions que incorporin criteris socials, ambientals i de qualitat 

en la contractació i en les compres públiques. Volem protegir el comerç de 

proximitat, impulsar l’emprenedoria social i reforçar el teixit cooperatiu com a manera 

de generar llocs de treball sostenibles. 
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C. Democratitzar les institucions i decidir el Vinaròs que volem 

Les institucions deuen respondre a la voluntat de la població i no als interessos del 

poders econòmics o d’uns governants acostumats a treballar amb la porta tancada. La 

gent ha de decidir tot el que estigui al seu abast. 

Un control eficaç de les institucions exigeix informació transparent i accessible i 

mecanismes de lluita contra la corrupció. Les dades de les institucions han de ser de 

domini públic. La ciutadania també ha de poder participar en el control dels 

pressupostos i del deute municipal. 

Cal auditar de manera immediata tot el que és municipal. Necessitem  un pla de 

racionalització de tasques i transparència. Cal revisar els sous de tots i establir-ne límits 

màxims. 

La ciutadania té dret a decidir tot allò que l’afecta de manera rellevant. Cal un 

reconeixement de les iniciatives i consultes ciutadanes i públiques. Totes les decisions 

que tinguin un impacte substancial han de ser sotmesos a consultes ciutadanes 

vinculants. 

Cal promoure les iniciatives locals i les xarxes d’autogestió de serveis i béns comuns. 

Les institucions han de dotar-los d’espais, recursos i suport tècnic, respectant-ne 

l’autonomia. 

 

D. Assumir un compromís ètic amb la ciutadania 

Cal un canvi substancial en la manera de fer política. Tot ciutadà o ciutadana ha de 

poder assumir tasques de gestió i de representació política. L’àmbit municipal, per la 

seva proximitat, és idoni per posar en pràctica aquest ideal. 

Tot representant ha de ser controlat i sotmès a límits. Volem que assumeixi un 

compromís ètic vinculant. S’han d’establir limitacions de sous i mandats. Els 

representants han de rebre una retribució econòmica adequada al seu treball i 

responsabilitat, però sense privilegis. Els seus ingressos i patrimoni s’han de fer públics. 

S’ha d’establir un límit temporal de dos mandats per als càrrecs electes. 

Els representants han de retre comptes davant de la ciutadania i assegurar la 

transparència de la seva gestió. Volem que expliquin les seves decisions i les sotmetin 

a discussió. Si volem fer política d’una altra manera, les despeses de les campanyes 

electorals s’han de reduir de manera dràstica i posar fi als préstecs d’entitats financeres. 

DRETS SOCIALS 

BENESTAR 

1. Creació d’ un pla de emergència social que garanteixi una vida digna i els drets 

socials bàsics de tothom. 

2. Augmentar conseqüentment la partides socials pressupostàries dedicades a 

ajudar a las persones amb més necessitats: beques, alimentació, ajuda a domicili, 

transport escolar... Promoure un servei municipal d’assessorament i gestió de 

totes les ajudes i recursos que ofereix l’ajuntament i altres organismes.  

3. Dins de les competències municipals impulsar una atenció sanitària universal de 

qualitat que arribi a tots. 
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4. Creació d’un CONSELL MUNICIPAL D’ENTITATS SOCIALS I ONGS 

LOCALS per la coordinació de totes les entitats que promouen la igualtat 

social. Facilitar a les ONGs i entitats locals amb fins socials espais per a poder 

realitzar les seves activitats i reunions. 

5. Creació d’un parc d’habitatges de lloguer i ús social. Declaració de Vinaròs com 

a CIUTAT LLIURE DE DESNONAMENTS. L’ajuntament no treballarà amb 

entitats que els mantinguen. 

6. Afavorir la contractació de persones amb discapacitats i programes 

d’igualtat al món laboral.  

7. Crear un programa de sensibilització i prevenció de la violència de gènere, 

familiar, escolar i laboral. Creació d’agents d’igualtat de gènere. Fer possible 

un punt d’atenció municipal més adequat per a facilitar la gestió i assessorament 

des de l’Ajuntament de dones que pateixen violència de gènere. 

8. Rebaixar el impost de l’ IBI i suprimir les taxes de escombraries a totes les 

persones amb recursos limitats. 

9. Targeta transport: les persones amb ingressos inferiors al salari mínim i sense 

ajudes tindran dret a una targeta per poder utilitzar el transport públic 

gratuïtament dins del terme municipal. 

10. Desenvolupar l’estatut de voluntariat i creació de un departament d’acció 

comunitària i voluntariat. 

11. Estudi dels serveis municipals d’alimentació i acollida per a persones sense 

vivenda i rodamóns.   

12. Fomentar accions de col·laboració i d’ajuda mútua amb la gent gran. 

EDUCACIÓ 

13. Impulsar l’obertura de l’ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL. 

Revisió de criteris per a les ajudes per a Guarderia (Chiqui-bono) 

14. Exigir a l’administració autonòmica  la construcció del CEIP Jaume I i 

l’ampliació de l’IES “José Vilaplana”,  posant a disposició els terrenys 

necessaris. Eliminació, el més aviat possible, dels barracons escolars.  

15. Transport escolar gratuït i adaptat als alumnes d’Educació Obligatòria i 

d’Educació Especial.  

16. Garantir les ajudes de menjador escolar durant els mesos de juny i setembre.  

17.  Opció de menú sense aliments d’origen animal. Apostem per la inclusió d’un 

menú sense aliments d’origen animal en tots els centres i edificis dependents de 

l’administració pública. 

18. Sol·licitar un canvi en el criteris d’admissió i de distribució dels alumnes de 

primària i demanda de més recursos per a millorar a l’atenció a la diversitat. 

19. Actualització general de les infraestructures educatives antiquades. Manteniment 

i reparacions dels centres escolars, on l’Ajuntament té competències,  en 

èpoques i horaris que no interfereixen amb l’aprenentatge dels xiquets. 

20. Posar els mitjans necessaris perquè tots els estudiants amb necessitats 

econòmiques, familiars i/o socials,  tinguin els llibres i el material escolar 

necessari.  
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21. Millorar la xarxa d’intercanvi de llibres de text recolzant a direccions, 

claustres i AMPAs d’ escoles i instituts per  gestionar-lo. Demanem que els 

llibres de text es mantinguin –al menys- 6 cursos. 

22. Col·laborar en el Pla de Foment de la Lectura dels centres educatius aportant  

recursos . 

23. Recuperar el reforç escolar de secundària (Pla Èxit) a locals del poble, donada la 

llunyania dels instituts. Col·laboració amb les xarxes educatives de suport . 

24. Re- elaborar un pla municipal d’acció contra l’absentisme i l’abandonament 

escolar .Fomentar la Mediació Comunitària. 

25. Activitats Extraescolars que puga oferir l’Ajuntament en col·laboració amb 

entitats locals i socials relacionades amb la natura i el medi ambient.  

26. Elaborar un directori de tots els recursos educatius de Vinaròs, 

independentment de les administracions o organitzacions a les que pertanyen.  

27. Sol·licitar més cicles de FP a Vinaròs, d’acord amb la demanda dels agents 

econòmics locals. Estudiar la millora de l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes. 

28.  Revisar i millorar els espais destinats a la formació de persones adultes. 

Remunicipalitzar la gestió del consell municipal de formació de persones 

adultes. 

29.  Mediar per a què els estudiants que s’han de desplaçar a Castelló puguin 

obtindre descomptes en el transport públic (autobusos i trens). 

ECONOMIA LOCAL 
30. Desenvolupament d’un pla urgent d’inserció laboral per a joves i aturats de 

llarga durada.  

31. Impulsar campanyes de promoció del consum de proximitat, del turisme 

sostenible i l’accés directe del consumidor als productes locals.  

32. Revisar la progressivitat de les taxes d’escombraries i altres que afecten als 

comerciants i empresaris.  

33. Primar la contractació municipal amb les empreses que creen llocs de treball 

locals o comarcals, i treballen amb suministradors locals.  

34. Re-municipalització dels pàrquings públics i retornament dels 30 minuts 

gratuïts, supressió de la zona taronja i reserva d’un percentatge de places per a 

residents (zona verda).  

35. Estudi de viabilitat del projecte d’apropament del Mercat del Dijous al centre 

urbà.  

36. Omplir les parades buides del mercat per a oferir serveis municipals i/o introduir 

activitats no relacionades amb l’alimentació.  

37. Habilitar un espai municipal de servei i estacionament d’autocaravanes amb una 

taxa variable en funció del consum en comerços locals. 

38. Creació d’un banc de terres (públiques i privades que vulguin adherir-se) i 

foment del producte local i ecològic.  Busquem la recuperació de l’agricultura 

tradicional i la creació de nous llocs de treball. 

39. Impulsar l’associacionisme a través del CONSELL MUNICIPAL 

D’ECONOMIA  LOCAL. 

40.  Impulsar  mercats d’intercanvi. 
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41. Recuperar el mercat tradicional de productes agraris locals al carrer, fomentant 

el consum ecològic. 

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

42. PLE CIUTADÀ.“Debat sobre l’estat del municipi”. Trimestralment, convocar 

un ple municipal obert amb els regidors , on tothom podrà preguntar i fer 

propostes en un espai de diàleg i debat.  

43.  La participació de les associacions es canalitzarà a través dels CONSELLS 

MUNICIPALS SECTORIALS.  

Eines de Participació. 

44. CONSULTES CIUTADANES: processos participatius per a tots els assumptes 

d’interès. L’equip de govern portarà els resultats de la consulta a ple ordinari.  

45. Telèfon de contacte  i correu electrònic d’atenció al ciutadà.  

46. Proposem habilitar un  horari públic d’atenció als ciutadans de tots els regidors.  

47. Elaboració d’un nou REGLAMENT DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA, que s’adapte a les noves tecnologies. Un reglament  integrador i 

que faciliti l’accés real de tots els ciutadans.   

Figures a crear. 

48. TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ. Dinamitzarà, coordinarà i impulsarà les 

diferents eines i processos participatius.  

49. Figura del REGIDOR 22, per a canalitzar les propostes  de la ciutadania en 

plens i comissions.  

Participació telemàtica. 

50.  Fer que les xarxes socials i pàgina web de l’Ajuntament siguen eines  bàsiques 

de participació.  

51.  Adscriure Vinaròs a l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa 

(OIDP), xarxa de més de 600 municipis, organitzacions i centres d’investigació, 

la qual vetlla per la innovació i investigació de tot tipus d’eines de participació. 

Associacionisme. 

52. Recolzar  una formació permanent per a associacions, col·lectius, entitats . 

53. NIU D’ASSOCIACIONS. Els immobles dels que disposa l’ajuntament, 

s’habilitaran per a un complet ús de les entitats, col·lectius i associacions del 

poble.  

TRANSPARÈNCIA 

54. Transparència dels concursos i contractació municipal. 

55. Publicació de les agendes  dels regidors. 
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56. Crear l’OBSERVATORI DE LA TRANSPARÈNCIA, amb participació 

d’agents externs. Fer entrat Vinaròs dins dels 100 ajuntaments més transparents 

d’Espanya, sota el rànquing de Transparència Internacional. 

57. Garantir la transparència de la informació municipal sobre las decisions de 

govern i la manera de prendre-les. La informació haurà d’estar disponible, de 

manera comprensible i de fàcil accés per a la ciutadania. 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

MOBILITAT  

58.  Procés participatiu per planificar un centre de Vinaròs amb prioritat per 

al vianants.  

59. Adaptació de carrers per a l’ús preferent de la mobilitat en bicicleta. 

60. Estudi de viabilitat de l’ampliació  de carrils bici i d’ oci.  

61. Complementar la senyalització viaria al centre del poble, de llocs d’interès al 

municipi. 

INFRAESTRUCTURES  DE GESTIÓ AUTONÒMICA 

62.  Recuperar parcialment la gestió del Port de Vinaròs. Es tracta d'un gran 

espai d'oportunitats:  rehabilitació i dotació de nous usos -zona casetes de la 

plaça 1r de Maig i gestió de l’antic edifici de la Cooperativa de Pesca.  

EQUIPAMENTS 

63.  Autogestió d'edificis i solars de titularitat municipal. Generar espai públic de 

gestió veïnal en PAIs de difícil desenvolupament i oferir a associacions i entitats 

l’autogestió i rehabilitació d'edificis municipals. 

PGOU (PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA) 

64.  Obrir un procés participatiu per consultar als veïns possibles modificacions del 

PGOU. Pla especial per a conservar la morfologia urbana del centre històric 

i recuperar-lo  com a nucli habitacional.  

 

 

MEDI AMBIENT 
65. Crear una REGIDORIA DE MEDI AMBIENT i una brigada de 

conscienciació medi ambiental. 

66.  Impulsar estudis d’adequació energètica, promovent l’ús d’ energies renovables 

en habitatges i espais. Revisar las concessions del sistema d’enllumenat urbà. 

67. Potenciar les mesures de conservació de paratges singulars amb la finalitat 

d’establir un nou model de turisme més respectuós i sostenible.  

68. Crear un pla de neteja, prevenció i control de contaminació dins del terme 

municipal. Revisió de les normatives de contaminació acústica, lumínica i 

electromagnètica. 



 

9 
 

69. Promoure el compostatge domèstic, el reciclatge integral i el control dels 

productes fitosanitaris. 

70. Oposició total i ferma davant de la fractura hidràulica, “FRACKING”.  

ANIMALISTES 

71.  Promoure una actitud respectuosa cap als animals. Promourem mesures que 

tinguin en compte la dignitat animal, mesures per a realitzar campanyes 

educatives en favor de l’adopció i impulsarem programes d’esterilització cap 

gossos i gats abandonats.  

GESTIO MUNICIPAL 
72. AUDITORIA GENERAL I PÚBLICA, de forma immediata. 

73.  Revisió dels contractes en empreses privades. 

74.  Revisar tots els comptes i contractes amb empreses financeres. Renegociació 

del deute públic, dels contractes públics i de les externalitzacions de serveis.  

75. Contractació pública responsable, transparent i objectiva tenint en compte 

els costos ecològics i socials. 

76.  Re-municipalització dels serveis bàsics externalitzats. 

77.  Control del compliment per part de les empreses dels compromisos adquirits en 

la contractació pública amb l’Ajuntament mitjançant una avaluació ciutadana. 

78. Adaptar les retribucions dels càrrecs electes a la situació de l’ajuntament i a 

la realitat social. 

79. Reducció de les despeses en representació i protocol. 

80.  Supressió del personal de confiança de l’alcaldia.  

81.  Revisió dels lloguers i cessions d’edificis publics.  

Govern Local 

82. Creació d'una OFICINA ÚNICA DE TRAMITACIÓ URGENT de noves 

iniciatives econòmiques i emprenedores. 

83. Impulsar el cooperativisme: l’Ajuntament afavorirà el contracte amb 

cooperatives. 

84. Tots els treballadors de l’ajuntament són necessaris per al correcte funcionament 

d’aquest. Cal afavorir un clima de màxima cordialitat. 

SEGURETAT CIUTADANA 

85. Unificació de les diferents ordenances per al foment del civisme i la 

convivència. 

86. Creació del CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT LOCAL com a 

òrgan consultiu. 

87. Assegurar la presència propera dels efectius policials a tot el terme municipal. 
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88.  Promoure de forma efectiva l’adaptació del cos policial als canvis socials, 

legals, medi ambientals i tecnològics mitjançant la formació continua.  

89.  Actualització i difusió del PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL. 

90.  Pla de prevenció d’accions incíviques en zones urbanes deteriorades.  

 

JOVES 
91. Creació del CONSELL DE LA JOVENTUT. Creat i format per joves. 

92. Dotar del mitjans necessaris per a afavorir l’ús de les instal·lacions esportives 

dels col·legis fora de l’horari lectiu. 

93. Promoure un oci alternatiu en cap de setmana, oci respectuós amb l’entorn i 

eco-sostenible.  

94. Acondicionar un CENTRE CÍVIC I SOCIAL gestionat pels joves amb un 

Aula permanent d'Art i difusió cultural, on s'oferiran cursos i tallers. 

95. Promoure l’estudi i la participació del jovent en un PLA INTEGRAL DE 

JOVENTUT que englobi des d’ aspectes educatius i formatius, fins a l’oci i la 

participació.  

96. Màxim suport als joves emprenedors i als joves universitaris, reconeixent la 

seva tasca i els seus treballs, publicitant-los i si sigues possible becant-los.  

CULTURA/ESPORT/OCI/FESTES 

CULTURA 

97. Redactar, comptant amb els col·lectius ciutadans, un projecte cultural i d'oci 

amb programació estable i de qualitat que tingui en compte els diferents 

públics. 

98. Obrir un registre municipal de persones i grups que desenvolupen activitats 

culturals. Promocionar el seu treball . 

99. Regular una borsa de treball per accedir a monitoritzar i dirigir les 

activitats esportives municipals. Promocionar activitats de formació esportiva 

per als joves. 

100. Recolzar les iniciatives culturals locals  facilitant espais i promocionant les 

seves activitats donant protagonisme a la producció artística o cultural 

realitzades per dones.  

101. Dotar a la Biblioteca municipal de fons suficients, activitats d'animació lectora, 

participació dels usuaris a través d'Internet, etc. Ajustar els seus horaris a les 

necessitats dels veïns, incloure horaris nocturns en èpoques d'exàmens.  

102. Augmentar el número d’ordinadors amb accés a Internet de la Biblioteca 

Municipal  i incrementar el temps d’ús. Préstec de portàtils o tabletes a 

alumnes que ho precisen. 
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103. Ampliar la programació, activitats i horaris de l'auditori, tant amb activitats 

escèniques i altres que fomentin la participació ciutadana.  

104. Estudiar la viabilitat d'un nou auditori que respongui a les necessitats del municipi. 

105. Recolzar a les associacions culturals i distribuir les ajudes entre elles de manera 

justa i amb criteris d’eficàcia, tot canalitzat  mitjançant el CONSELL 

MUNICIPAL D’ENTITATS CULTURALS. 

106. Ampliar la xarxa Wi-Fi en tots els edificis públics municipals perquè tots els 

ciutadans puguin accedir-hi gratuïtament. 

107. Buscar d’integrar a un pla municipal ampli i obert als ensenyaments musicals, 

d’art i la Escola Oficial d’Idiomes.  

108. Descentralitzar l'activitat cultural, traslladant-la també a l’Espai Públic.  

109. Impulsar i organitzar un BANC DEL TEMPS per fomentar l'acostament entre 

els veïns del municipi i promoure valors oblidats en la nostra societat, tals com 

la confiança mútua, la solidaritat i el bon veïnatge. 

110. Fomentar la col·laboració  entre les Escoles Municipals i els col·legis del 

municipi. 

111. Revista Municipal (El Diariet): Canviar l’enfocament . Promoure una redacció 

independent per fer un mitjà de tots i no del partit en el poder. 

112. Optimitzar la difusió d'activitats a la Web, revistes locals i ràdio; per 

promocionar i divulgar les activitats informatives i culturals de Vinaròs. 

L’ajuntament instal·larà panells al carrer de l’agenda cultural i altres events. 

113. Trasllat de l’Escola d’Art a unes instal·lacions que responguin a les seues 

necessitats. 

 

OCI I ESPORT 

114.  Refundar un CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS I ENTITATS 

ESPORTIVES, per canalitzar de forma efectiva la participació en aquest 

àmbit. 

115. Millora de infraestructures (piscina, poliesportiu, carpa jove). Gestió pública i 

conjunta del tots els equipaments esportius. 

116. Ampliar la cultura esportiva . Reforçar les escoles municipals de formació i 

crear-ne de noves.  

117. Adequació i manteniment de parcs i espais  a l´aire lliure per la pràctica 

d´activitats de esport i salut. Crear un servei de “entrenament personalitzat” per 

a la tercera edat en espais a l'aire lliure. 

118. Re-municipalització de serveis que s’han privatitzat (l´Illa). Promoure més 

campus i activitats a l’estiu i períodes de vacances escolars.  

119. Habilitar senderes costaneres de salut a la Costa Nord (fins a Sol de riu) i la 

Costa Sud (fins Aigua-Oliva). 

120. Crear el DEPARTAMENT D’ESPORT INCLUSIU per atendre les 

necessitats del col·lectius específics i potenciar la participació femenina.  
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FESTES 

121. Re-dissenyar les Festes patronals i locals. És imprescindible una major 

participació veïnal en el disseny i programació de les festes per recuperar el 

protagonisme de les associacions i les penyes/comparses i no centralitzar-ho tot 

en un espai . 

122. Creació d’una COMISSIÓ DE FESTES que represente a tots els sectors 

implicats. 


