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Estimada veïna / Estimat veí:

Caldria molt d’espai per resumir ací, en estes paraules, l’en-
tusiasme i dedicació que tenim el meu equip i jo per a dedi-
car-li’ls a Sueca. 

Sóc regidora des de fa 8 anys i portaveu de Compromís des 
que Baldo va ser elegit diputat al Congrés. Em considere pre-
parada per assumir el repte que suposa ser la màxima repre-
sentant dels suecans. Aporte alhora experiència de gestió i 
relleu generacional. És el moment que Sueca tinga per fi una 
dona a l’alcaldia i vull ser jo eixa dona, perquè em sent amb la 
il·lusió, la força i l’energia necessàries per a ser-ho. 

La gent de Compromís som un equip de ciutadans amb llar-
ga trajectòria associativa i cívica i estem disposats a treballar 
per un futur digne, construït colze a colze amb la ciutadania 
suecana, amb la gent que vol oportunitats, valentia i espe-
rança. 

Volem ser honestos amb tu. Per això hem separat el progra-
ma en dues parts: compromisos i propostes. Els compromi-
sos són les accions i projectes que durem a terme si gover-
nem. Les propostes són aquells projectes que considerem 
que farien una Sueca millor, però que no depenen de nosal-
tres exclusivament, sinó del consens que haurem de trobar o 
d’altres administracions 

Et demane el vot perquè som la millor opció i tenim experi-
ència i ganes de fer. Compromís és més que política i partits. 
Som les persones que volem seguir construint una Sueca de 
la qual ens sentim orgulloses. El 24 de maig tens a les teues 
mans l’oportunitat de fer possible aquest projecte. 

Ajuda’m a ser la teua alcaldessa. Compte amb tu!

Raquel Tamarit i Iranzo  
Candidata a l’Alcaldia de Sueca

@ Raquel_Tamarit
sueca.compromis.net
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Després de 4 anys governant a l’Ajuntament de Sueca molt és el que s’ha fet. No volem 
que el nostre programa es convertisca, exclusivament, en un llistat de coses que no 
acaben de complir-se mai. 

El que volem és ser responsables i no enganyar ningú.

L’últim pressupost de l’Ajuntament és de 22.800.000 euros i previsiblement eixa 
quantitat disminuirà. Aproximadament un 40% es destina a personal. De la resta, una 
part molt important es dedica a contractes necessaris per al funcionament ordinari de 
l’Ajuntament. El marge de maniobra de cada regidoria és molt menut.

Amb això el nostre programa de govern és realista i conversarem amb els veïns les 
actuacions més prioritàries en cada zona.

Permetria arreglar carrers i voreres amb personal que llogaria directament 
l’Ajuntament. Analitzarem i després prioritzarem les més necessàries.

Continuarem facilitant el pagament dels impostos a les persones que amb voluntat 
de pagar no ho poden fer. Actualment les persones que ho sol·liciten paguen a poc a 
poc segons les seues possibilitats

Ens comprometem a no pujar els impostos dels ciutadans de Sueca, sempre que no 
hi haja modifi cacions en la normativa estatal.

Farem un Pla de millora d’infrastructures amb foment de l’ocupació.

Mantindrem l’IBI.

Flexibilitat en el pagament  dels impostos.

Continuarem invertint en les escoles i col·laborant estretament amb les escoles de 
música i els clubs esportius. Considerem l’Escola d’Adults fonamental i apostem per 
la seua continuïtat.

Continuarem invertint en educació. 

Els compromisos engloben les accions que Compromís per Sueca durà a 
terme en el cas que governe. Si o Sí.

23 COMPROMISOS
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Els nostres compromisos fonamentals són dir sempre la veritat i eixir de l’Ajunta-
ment amb les mans netes igual com hem entrat.

HONRADESA, VERITAT I MANS NETES.1
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Centre amb col·laboració amb el grup pedagògic municipal, on les famílies puguen 
acudir per poder resoldre els problemes de relació amb els seus fi lls i fomentar hà-
bits familiars.

Crearem zones d’esplai per als animals de companyia, tot açò lligat amb campanyes 
de sensibilització ciutadana.

Potenciarem l’ús de la bicicleta a través de l’ampliació de zones d’aparcament.

Creació d’una escola de pares municipal.

Crearem zones per als nostre animals domèstics.

Potenciarem l’ús de la bicicleta.
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Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.

Amb l’objectiu de millorar les capacitats psíquiques i físiques dels xiquets i les xi-
quetes, provocant efectes positius en l’àmbit neurològic. Almenys 15 xiquets de 
Sueca van ara a Tavernes de la Valldigna.

Limitarem la velocitat a les zones escolars.

Centre d’estimulació primerenca de 0 a 3 anys.

Policia de proximitat.

Continuarem apostant per una programació cultural estable,variada i en valencià.
Sueca Capital Cultural.

La presència al carrer és imprescindible, adequarem la plantilla de la policia mu-
nicipal a les necessitats reals del municipi, no solament pel que fa a la seguretat 
ciutadana sinó també per a detectar desperfectes, entrades i eixides a les escoles i 
punt de referència per al ciutadà.
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Obrirem els dissabtes, i en època d’exàmens amb la col·laboració dels estudiants 
optimitzarem la seua obertura el major número d’hores possible.

Ampliació de l’horari de la Biblioteca. 10

Obrirem les portes del Museu J.Fuster i segirem invertint en l’únic espai escènic 
que tenim, el Bernat i Baldoví, apostant per la renovació i condicionament del seu 
amfi teatre.

Continuarem apostant per la CULTURA 
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Farem un estudi dels espais públics infrautilitzats per  a revitalitzar-ne l’ús.

La ciutadania podrà conèixer les dades que genera l’Ajuntament, fi ns aconseguir que 
tota la documentació estiga a disposició dels veïns de forma àgil i senzilla.
La informació sobre la corporació i la plantilla, la transparència en les contractacions 
d’obres, serveis i, sobretot, de les fi nances municipals.

L’alcaldessa tindrà un matí i una vesprada d’atenció ciutadana. Considerem que s’ha 
d’ampliar l’horari actual per tal de poder atendre també als veïns que tenen impossi-
bilitat d’acudir de matí.

L’àrea de la dona dependrà directament de l’alcaldessa per fer actuacions realment 
transversals.

Reutilització dels espais públics.

Millorarem la transparència de la gestió municipal.

Atenció ciutadana de l’Alcaldessa.

Actuacions transversals a l’àrea de la dona.

Continuarem apostant per la dinamització cultural de la joventut a través de: Sueca 
Sona, Espai Jove, Dissabtes d’Oci... Sempre amb estreta col·laboració del Consell de 
la Joventut.

Continuarem incentivant un oci alternatiu.

Amb aquest xec s’adoptaran solucions innovadores i es modernitzarà el teixit empre-
sarial impulsant un nou model d’empresa més competitiu.

Seguirem col·laborant amb el Consell de la Joventut.

Oci saludable i alternatiu per als més joves.

Establirem un xec de modernització per als comerços i xicotetes 
empreses.
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Reformarem l’escorxador per fer d’ell un punt de referència per al turisme de proxi-
mitat cap a la Ribera Baixa i la joventut,  afavorint així la potenciació del turisme com 
a font d’activitat econòmica.

Farem de l’antic escorxador un alberg juvenil.
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Actualitzarem el Pla de mobilitat amb participació, no solament de persones amb 
mobilitat reduïda, sinó també amb famílies que passegen amb els seus fi lls.

Actualització del Pla de mobilitat.
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Les nostres propostes van en la direcció de fer una ciutat per a les persones, és 
per tant el nostre PROJECTE DE CIUTAT.  Un projecte que necessita de CONSEN-
SOS i, de vegades, de la intervenció d’altres administracions. Un projecte que no 
depèn només de nosaltres però que treballarem per ACONSEGUIR.

23 PROPOSTES
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Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.

Vivim uns moments en què per a les famílies és difícil compaginar feina, estudis, 
fi lls... amb la cura de les persones majors. Tenim un centre de dia aprovat que no 
podem posar en funcionament perquè la Conselleria no té diners per conveniar-la. 
Continuarem treballant perquè es pose en marxa.

Un centre de dia per als nostres majors.

Amb la fi nalitat que tots els emprenedors puguen estar acompanyats al llarg de 
totes les gestions en la posada en marxa de les seues empreses, ja siga d’autoem-
pleament, xicotetes o mitjanes empreses.
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2Sabem que l’adequació dels Molins de la Vila serà una inversió important. Per això 

necessitarem ajudes d’altres institucions per portar-la endavant. Si ho aconseguim 
voldríem fer un centre multifuncional, perquè a Sueca és una ciutat molt activa i 
necessita de llocs per desenvolupar aquestes activitats.

Fer dels Molins de la Vila un centre multifuncional.
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3Aquesta tasca sí que depèn de nosaltres, però no tenim prou diners per portar-ho 
endavant de colp. Però ens comprometem a continuar adequant els carrers de la 
nostra ciutat perquè qualsevol ciutadà o ciutadana, vaja en cadira de rodes, pas-
sege amb un carret o tinga algun impediment, puga passejar tranquil•lament sense 
barreres.

Eliminació de barreres.

Retornar a Sueca la Cambra de Comerç.

Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.

En l’actualitat l’Ajuntament funciona de manera molt parcelària, de manera que es 
fa difícil la coordinació de les diferents àrees. És per això que volem fer, amb el 
consens dels altres grups, i dels sindicats, una reestructuració de les tasques i ade-
quar-nos a les demandes actuals.

5
Reorganització de l’Ajuntament
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Sueca està molt abocada al centre o a zones molt delimitades per tal d’esplaiar-se, 
no només els xiquets i les xiquetes, sinó també els pares i les mares i els iaios. Es 
tracta d’establir zones de tall de trànsit arreu del poble que, en caps de setmana pu-
guen gaudir del carrer.

Sortosament a Sueca tenim molts alumnes que estudien fora, ja siga a València, a 
Gandia o a altres pobles on s’arriba en transport públic. Pretenem crear convoca-
tòries de beques de transport per als estudiants que no puguen pagar-se’l.

Creació de zones d’esplai.

Beques per al transport dels estudiants.

Proposem consensuar entre tots els representants electes la signatura del Pacte 
d’Alcaldies, una iniciativa europea que pretén implicar els governs locals en la lluita 
contra el canvi climàtic. Són accions que poden estar subvencionades fi ns a un 80% 
per la Unió Europea. Un primer pas ha de ser destinar una partida a fer una auditoria 
energètica que marque el camí a seguir.

Proposem la implantació de Camins Escolars per a afavorir l’autonomia dels nostres 
xiquets i xiquetes. Una manera de fer que adquirisquen autonomia i que s’estalvie en 
contaminació.

Creguem que podem ajudar a la promoció del nostre sector restaurador a través d’ini-
ciatives gastronòmiques que publiciten els nostres establiments.

Portar endavant el Pacte d’Alcaldies.

Implantació de Camins escolars.

Promoció del sector de la restauració.
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Des de l’Ajuntament volem impulsar un pla de negoci urbà que integre un viver d’em-
preses, plans de formació, revitalització del comerç, economia ecològica basada en 
els productes de km 0 i la revitalització del Mercat.

Establir un pla de negoci urbà
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A Sueca tenim una experiència molt bona en el Consell de la Joventut, on joves de 
totes les ideologies i sensibilitats es posen d’acord per portar endavant les seues 
iniciatives. És per això que pretenem crear Fòrums d’esport i de festes perquè els 
ciutadans i les ciutadanes arriben a acords que no estiguen absolutament lligats a 
les decisions dels responsables de l’Ajuntament.

Creació de zones d’esplai.
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Amb l’objectiu de garantir el relleu generacional i la incorporació dels joves al sector i 
a la recuperació dels espais agrícoles que estiguen abandonats del nostre terme mu-
nicipal. Volem que siga una de les vies d’incorporació a l’ocupació dels nostres joves.

Creació del Banc de Terres.
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14Senyalitzar les rutes verdes de Sueca, entre elles (i amb la col•laboració del Consell 
Agrari), el camí a Les Palmeres.

Senyalització de les rutes verdes de Sueca.
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15Elaborarem un cens d’habitatges buits per tal d’incorporar-los al mercat immobilia-
ri i a la rehabilitació. L’Ajuntament podrà esdevindre mediador en els casos d’exe-
cucions hipotecàries amb possibilitat de desnonament. Tendirem a l’elevació de 
l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de bancs i processos 
d’execució hipotecària, o desenvolupament de major fi scalitat a través de règims 
sancionadors.

Elaboració de programes municipals d’habitatge.

Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.
Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.

Les empreses gestionades directament per l’Ajuntament, com ara Aigües de Sueca 
i la Piscina municipal, estan funcionant de manera efi cient i amb estalvi econòmic. 
És per això que estudiarem la viabilitat de la municipalització del servei de recollida 
integral de fem i neteja viària.

16
Municipalització de la recollida de fem.

Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.
Amb aquesta mesura aconseguirem més seguretat per als vianants i reduirem la
contaminació.

Des de les Biblioteques de Sueca continuarem impulsant una sèrie d’activitats que 
tenen com a objectiu fonamental la promoció i l’aprofundiment en l’àmbit de la lec-
toescriptura. Es continuaran amb les tertúlies i presentacions de llibres i es poten-
ciarà la lectura de llibres dels autors suecans.
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Pla d’animació lectora.

Es destinarà un percentatge de les inversions perquè la ciutadania puga intervindre 
de manera directa tot decidint en què vol gastar-se els seus diners.

Pressupostos participatius. 18

Continuarem treballant i reunint-nos amb totes les institucions implicades per tal 
de poder arribar al soterrament de les vies. Mentrestant, però, caldrà facilitar la 
integració dels barris que estan a l’altra part de la via.

19
Soterrament de les vies.

En el moment que puguem voldríem recuperar l’espai que ocupa la nacional 332 per 
a crear diferents zones d’esplai i ampliar zones d’aparcament. 20Recuperació de la nacional 332.



Els ciutadans de Sueca paguem un preu molt alt per aigua de boca tot i tindre el riu a 
la vora. Continuarem demanant a la Generalitat que els ciutadans de la Ribera Baixa, 
en especial Sueca, tinguen aigua de boca de qualitat i que es garantisca el subminis-
trament per a l’agricultura tradicional i per al manteniment de la vida del parc natural 
de l’Albufera.

Recuperar l’aigua de boca com un bé comú pel qual no s’haja de pagar.
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Continuarem demanant a les institucions implicades que es rehabilite el Pont de For-
taleny per a l’ús dels vianants, en el nostre desig de connectar els pobles de la Ribera 
d’una manera ecològica, tant a peu com en bicicleta.

Rehabilitació del pont de Fortaleny.
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Tot i estar absolut d’acord en preservar l’espai protegit del parc de l’Albufera, que 
ens estimem i volem, no només preservar-lo sinó vitalitzar-lo, pensem que cal des-
bloquejar algunes qüestions, com ara la connexió entre els poblats marítims i la re-
utilització de les zones per a l’ús empresarial que ja han tingut aquesta utilització 
abans.

PRUG.
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